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 การกาํกบัดูแลกิจการ หรอื Corporate Governance หมายถงึระบบที$จดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ

และผูถ้อืหุน้ เพื$อสรา้งความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การเตบิโตและเพิ$มคณุค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื$นประกอบ 

 คาํจาํกดัความดงักล่าวในขา้งตน้ เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัฯ มคีวามพยายามอย่าง

ยิ$งที$จะผลกัดนัใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการดงักลา่วเกดิขึ<นอย่างสมบูรณภ์ายในองคก์ร  

 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิ< ง จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ตระหนกัดวี่าการกาํกบัดูแลกจิการที$ดมีคีวามสาํคญัและเป็นสิ$งจาํเป็น สาํหรบัการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ

อย่างย ั $งยนื และสรา้งมลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาวและทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิตัิ

ที$ดขีึ<น ซึ$งไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกจิการ” 

 ที$ผ่านมา บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัต่างๆ ในเรื$องการกาํกบัดูแลกจิการที$ด ีดงัต่อไปนี< 

� ไดร้บัการจดักลุม่ในกลุม่ “ดเีลศิ” สาํหรบัการกาํกบัดูแลกจิการที$ดใีนรายงานผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนสาํหรบัปี 2553 จาก

บรรษทัภบิาลแห่งชาต ิ

� ไดร้บัการจดักลุม่ในกลุม่ “ดเียี$ยมและสมควรเป็นตวัอย่าง” สาํหรบัการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้สาํหรบัปี 2553 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

� ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกใหน้าํเสนอผลงานขอ้มลูความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เพื$อประกอบการพจิารณารางวลั CSR Awards 

ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

� ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี$ยวกบัการบรหิารจดัการสาํหรบักลุม่บรษิทัในทวปีเอเชยี โดย “FinanceAsia” ที$มกีารเผยแพร่ผลการสาํรวจในเดอืน

เมษายน 2553 ใหเ้ป็น “บรษิทัที$ดทีี$สุดในการบรหิารจดัการบรษิทัสาํหรบักลุม่ที$มมีลูค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ$ง

ใน “บรษิทัดเีด่นดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ”์  

� ไดร้บัการเสนอชื$อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื$อเขา้ชงิรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิขนส่งสนิคา้แหง้เทกอง” ในงานประกาศรางวลัสาํหรบัการคา้ทางทะเลในทวปี

เอเชยี ประจาํปี 2553 

� ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี$ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการประจาํปี 2553 โดยนติยสาร “Asia Money” ใหเ้ป็น “บรษิทัดเีดน่ในภาพรวมดา้นการกาํกบั

ดูแลกจิการที$ด”ี “บรษิทัดเีดน่ในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส” “บรษิทัดเีดน่ในดา้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

กนั” “บรษิทัดเีดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ”์ และ “นกัลงทนุสมัพนัธด์เีดน่” (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของ บรษิทัฯ) ในประเทศไทย 

� ในปี 2552 นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ไดร้บัคดัเลอืกเป็น “ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนดเีด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบรษิทัที$มมีลูค่า

ตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยข์องไทย 

� ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี$ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ โดยนิตยสาร “Asia Money” ที$มกีารเผยแพร่ผลการสาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบั

ประจาํเดอืนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บรษิทัดเีดน่ในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที$ด”ี “บรษิทัดเีด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส” 

“บรษิทัดเีดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ”์ “นกัลงทนุสมัพนัธด์เีด่น” (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ) ในประเทศไทย 

� ไดร้บัการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที$ 3 กมุภาพนัธ ์2552 ใหเ้ป็น 1 ใน 3 บรษิทัดเีด่นในดา้นการกาํกบั

ดูแลกจิการที$ดจีากผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการในประเทศไทย 

� ไดร้บัการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนติยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ใหเ้ป็นบรษิทัที$ดทีี$สุดในประเทศไทยดา้นการกาํกบัดูแลกจิการ จากรายชื$อบรษิทัที$



มกีารกาํกบัดูแลกจิการที$ดจีาํนวน 60 บรษิทัในเอเซยี 

� ไดร้บัรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในงาน “SET Awards 2006” 
  

การดําเนินการดา้นหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที#ดีของบรษิทัฯ สรุปไดเ้ป็น 5 หมวด ภายใตห้วัขอ้ดงัต่อไปนี2  

1. สทิธิของผูถื้อหุน้ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้เพื$อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการที$ดแีละไดมุ้่งปฏบิตัใินการปกป้องสทิธิของผูถ้อืหุน้และการส่งเสรมิ

ใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธ ิซึ$งนโยบายสาํหรบัการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้อยู่ในสว่นของคู่มอืนโยบายกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ซึ$งไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

  บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในเรื$องที$เกี$ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วธิกีารปฏบิตัทิางบญัช ี การใชส้ารสนเทศภายใน และในเรื$องที$เกี$ยวกบั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามซื$อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจรติใจและเป็นธรรมต่อผู ้

ถอืหุน้ท ั<งรายใหญ่และรายย่อยและเพื$อผลประโยชนโ์ดยรวม โดยในส่วนนโยบายและกระบวนการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี< 

 1.1 พจิารณาแต่งต ั2งกรรมการบริษทัฯ 

  บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงเอกสารประกอบการพจิารณาแต่งตั<งกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบคุคล รวมทั<งเพิ$มเตมิขอ้มลูอื$นๆ ของกรรมการบรษิทัฯ แต่ละท่านใน

รายงานประจาํปีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื$อพจิารณาอนุมตัแิต่งต ั<งในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี เพื$อใหผู้ถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ไดร้บัขอ้มลูที$ถกูตอ้ง

ครบถว้นและเพยีงพอต่อการพจิารณาแต่งต ั<งกรรมการบรษิทัฯ   ซึ$งขอ้มลูดงักลา่วมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี< 

� ประวตัขิองกรรมการเบื<องตน้ ไดแ้ก่ ชื$อ ตาํแหน่ง อายุ ประวตักิารศึกษา การฝึกอบรม อาชพี การเป็นกรรมการในบรษิทัอื$น ประสบการณ์อื$นๆ 

และขอ้พพิาททางกฎหมาย (ถา้ม)ี 

� การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในธุรกจิที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

� วธิกีารสรรหา (กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง) 

� ผลการปฏบิตังิานของกรรมการที$ผ่านมา เช่น การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการ 

 1.2 พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ 

  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ซึ$งจะพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั

ประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วธิกีารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ในขอ้ 5.5 ในรายงานนี<  

 1.3 พจิารณาแต่งต ั2งผูส้อบบญัชีภายนอก 

  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการแต่งต ั<งผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ ซึ$งจะพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของ บรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้

สามญัประจาํปีและไดป้รบัปรุงใหข้อ้มลูประกอบการแต่งต ั<งผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ มคีวามถกูตอ้งครบถว้น และเพยีงพอต่อการพจิารณาอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ 

ซึ$งขอ้มลูประกอบการแต่งต ั<งผูส้อบบญัชภีายนอกมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี< 

� ชื$อสาํนกังานสอบบญัช ี

� ชื$อผูส้อบบญัช ี

� ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีที$ขออนุมตั ิโดยแยกต่างหากอย่างชดัเจนระหว่างค่าสอบบญัชกีบัค่าบริการอื$นๆ ที$ไม่เกี$ยวขอ้งกบัการสอบบญัชี 

� ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีที$ผ่านมา 

� ความสมัพนัธอ์ื$นๆ กบับรษิทัฯ 

� จาํนวนปีที$เป็นผูส้อบบญัช ี(ในกรณีที$แต่งตั<งผูส้อบบญัชคีนเดมิ) 

� การประเมนิผลงานในปีที$ผ่านมา 



� เหตผุลในการเปลี$ยนแปลงผูส้อบบญัช ี(ในกรณีที$มกีารแต่งต ั<งผูส้อบบญัชคีนใหม)่ 

 1.4 พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปนัผล 

  ปจัจบุนันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมื$อคร ั<งการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2547 และถา้มกีาร

เปลี$ยนแปลงในอนาคตบรษิทัฯ จะนาํเสนอใหม้กีารพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

 1.5 พจิารณาแผนการซื2อหุน้คนื 

  บรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัจิากที$ประชมุผูถ้อืหุน้สาํหรบัแผนการดาํเนนิการเรื$องการซื<อหุน้คนื โดยผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหค้ณะ   กรรมการบรษิทัฯ สามารถทาํการซื<อ

หุน้ของบรษิทัฯ คนืได ้โดยใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ ตลท./กลต. และจดัใหม้ขีอ้มลูที$ถกูตอ้งและครบถว้นเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

 1.6 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

  บรษิทัฯ ไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ซึ$งมกีารปฏบิตัดิงัต่อไปนี< 

� สาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2553 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอวาระสาํหรบัการประชมุและไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ

ชื$อบคุคลที$มคีวามเหมาะสมเพื$อเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ซึ$งจะไดป้ฏบิตัต่ิอเนื$องสาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 โดยใหส้ทิธผูิถ้อืหุน้ท่าน

เดยีวหรอืหลายทา่นที$มหีุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 200,000 หุน้ สามารถเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชื$อบคุคลที$มคีวามเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของ บรษิทัฯ ก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีซึ$งเป็นการใหส้ทิธทิี$มากกว่าที$กฎหมายกาํหนดต่อผูถ้อืหุน้บรษิทัฯกาํหนดนโยบาย

และช่องทางการสื$อสารผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูถ้อืหุน้หรอืกลุม่ผูถ้อืหุน้สามารถนาํเสนอวาระการ

ประชมุลว่งหนา้และเสนอชื$อบคุคลเพื$อเป็นกรรมการเพื$อพจิารณาบรรจใุนวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

� บรษิทัฯ จดัทาํหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ที$มขีอ้มลูที$ถูกตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอต่อการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ ซึ$งถอืเป็นนโยบายปกตขิองบริษทัฯ 

โดยหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ที$จะส่งถงึผูถ้อืหุน้สาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีไดร้ะบถุงึจดุประสงค ์ เหตผุล และความเหน็ของ

กรรมการบรษิทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชมุ โดยบรษิทัฯ จะไมแ่กไ้ขวาระการประชมุถา้ไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 

� บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยร่างหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ลว่งหนา้ก่อนจดัสง่ใหก้บั ผูถ้อืหุน้ และจะแจง้วนัประชมุ

ผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชมุและทางบรษิทัฯ ไดด้าํเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ย 21 

วนัก่อนวนัประชมุ 

� บรษิทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี ผ่านทางสื$อหนงัสอืพมิพร์ายวนัท ั<งฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ เป็นเวลา 

3 วนัตดิต่อกนัและประมาณ 14 วนัลว่งหนา้ ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

� บรษิทัฯ จดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสอย่างเตม็ที$ในการมส่ีวนร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้และสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ได ้ ซกัถามในประเดน็สงสยัต่างๆ ที$

เกี$ยวขอ้ง โดยผูบ้รหิารและ/หรือผูท้ ี$เกี$ยวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นั<นๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

� บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ที$ถกูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจนรวมถงึรายชื$อของกรรมการที$เขา้ร่วมประชมุ ในรายงานยงัไดบ้นัทกึ

ขอ้มลู คาํถาม/คาํตอบในที$ประชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารลงคะแนนเสยีง วธินีบัคะแนนเสยีงและผลการลงคะแนนเสยีง 

� บรษิทัฯ มนีโยบายจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพื$อพจิารณาอนุมตักิรณีที$มเีหตกุารณส์าํคญัๆ ที$กระทบต่อการดาํเนนิงานของ บรษิทัฯ โดยจดัเอกสาร

ประกอบการพจิารณาที$ถกูตอ้งและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ เช่น ในปี 2547 กรณีซื<อเรอืเดนิทะเลจาํนวน 15 ลาํ การทาํสญัญาว่าจา้ง

ต่อเรอืเดนิทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 เป็นตน้ ซึ$งบรษิทัฯ ไดแ้ต่งต ั<งที$ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื$อทาํหนา้ที$เป็น

ที$ปรกึษาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ท ั<งสามกรณี 



� บรษิทัฯ มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปนัผลที$ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ที$ยงัไม่ไดร้บัและพยายามตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้เพื$อใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนไดร้บัเงนิปนัผล

จากบรษิทัฯ ท ั<งนี<บรษิทัฯ ยงัไดแ้จง้ขอ้มลูและใหค้าํแนะนาํแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถงึวธิกีารรบัเงนิปนัผล 

  ในระหว่างปี 2553 บรษิทัฯ มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ท ั<งหมด 1 ครั<ง เป็นการประชมุสามญัประจาํปี เมื$อวนัที$ 17 มนีาคม 2553 ที$โรงแรม อมาร ีเอเทรยีม โดย

กรรมการทกุทา่น (ยกเวน้กรรมการหนึ$งทา่น: คุณนิชติา้ ชาห)์ เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2553 ซึ$งรวมถงึกรรมการตรวจสอบทกุท่าน และกรรมการอสิระ

และผูส้อบบญัชภีายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการประชมุสามญัประจาํปี เพื$อตอบคาํถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ที$เกี$ยวกบัขอ้มลูทางบญัชหีรือการปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ี

โดยประธานในที$ประชมุไดอ้ธบิายเกี$ยวกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง และวธินีบัคะแนนเสยีงเมื$อการประชมุเริ$มขึ<น และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนั

ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชมุรวมท ั<งไดบ้นัทกึมตทิี$ประชมุ

และประเดน็ต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชมุอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจากนั<นบรษิทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและเปิดเผยรายงานการประชมุพรอ้มท ั<งวดีโีอบนัทกึการประชมุดงักลา่วในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นักลงทนุสมัพนัธ”์ ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนั

ประชมุ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บรษิทัฯ ม ั $นใจในการใหค้วามสาํคญัถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ท ั<งในส่วนของการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ การจดัประชมุผูถ้อืหุน้และเพื$อเป็นการ

ปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้สาํหรบัเรื$องที$เป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี< 

� กาํหนดวนั เวลาและสถานที$ในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคาํนงึถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

� กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มคีะแนนเสยีง 1 เสยีง 

� อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการลงคะแนนเสยีง ดว้ยการจดัใหม้กีารมอบฉนัทะโดยจดัแบบฟอรม์การมอบฉนัทะ พรอ้มทั<งอธบิายถงึข ั<นตอนวธิกีารปฏบิตัิ

เกี$ยวกบัการมอบฉนัทะและพยายามจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาที$มากพอและเท่าที$บรษิทัฯ สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ 

ที$เกี$ยวขอ้ง คอืก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ย 14 วนั โดยผูถ้อืหุน้ที$ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้ปีระธานกรรมการ

และ/หรอืกรรมการอสิระ รบัมอบฉนัทะเพื$อเขา้ร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในการประชมุแต่ละครั<ง โดยรายละเอยีดต่างๆ ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอื

เชญิประชมุแต่ละครั<งอย่างครบถว้น 

� กาํหนดใหม้กีารลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ย 1 ช ั $วโมง ก่อนเริ$มประชมุผูถ้อืหุน้ เพื$อใหม้เีวลาในการลงทะเบยีนที$เพยีงพอ  

� ไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนสาํหรบัการประชมุแต่ละวาระ 

� ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง เพื$ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที$เขา้ร่วมประชมุและเพื$อความถูกตอ้ง แมน่ยาํในการนบั

คะแนนเสยีง 

� เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ และเสนอชื$อบคุคลเพื$อเป็นกรรมการบรษิทัฯ ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ประจาํปีใน

ช่องทางสื$อสารต่างๆ รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

� เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกต ั<งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงจะใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็น   รายบคุคล 

� ไม่มกีารเพิ$มวาระการประชมุใหม ่โดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 

� กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี$ยวกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กี$ยวขอ้ง 

� กรรมการไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเป็นประจาํ 

� กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรือของบคุคลใกลช้ดิที$มคีวามเกี$ยวขอ้ง 

เพื$อใหบ้รษิทัฯ มขีอ้มลูสาํหรบัใชป้ระโยชนภ์ายในบรษิทัฯ ในการดาํเนนิการตาม      ขอ้กาํหนดเกี$ยวกบัการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนั และตดิตามดูแลให ้



กรรมการและผูบ้รหิารทาํหนา้ที$ดว้ยความระมดัระวงัและซื$อสตัยสุ์จรติโดยมวีธิกีารปฏบิตัดิงันี< 

� กรรมการและผูบ้รหิารที$ไดร้บัการแต่งตั<งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที$

ไดร้บัการแต่งต ั<ง 

� เมื$อมกีารเปลี$ยนแปลงของ “รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปรบัปรุงขอ้มลูในแบบ “รายงาน

การมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” โดยทนัทหีรอืภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัที$มกีารเปลี$ยนแปลงรายการ 

� เลขานุการบรษิทัฯ ส่งสาํเนาแบบ “รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” ใหก้บัประธานคณะกรรมการ บรษิทัฯ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัที$บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานฉบบัดงักลา่ว 

� คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารที$มส่ีวนไดเ้สยีเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ   โดยปกตแิลว้กรรมการและ

ผูบ้รหิารที$มส่ีวนไดเ้สยีในเรื$องใดๆ จะออกไปจากที$ประชมุและกลบัเขา้มาในที$ประชมุอกีคร ั<ง เมื$อเรื$องนั<นๆ ไดถ้กูตดัสนิใจแลว้ 

� ใหค้วามสาํคญัเกี$ยวกบัการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนั ที$อาจจะนาํมาซึ$งความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการที#เกี#ยวโยงกนั” 

ในรายงานประจาํปีนี< ซึ$งไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของความเกี$ยวโยงกนั ความสาํคญัของการทาํรายการ มลูค่าของรายการ และแนวโนม้การทาํรายการใน

อนาคตและบรษิทัฯ ไมเ่คยมกีรณีไม่ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทั<งกฎหมายต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัรายการที$เกี$ยวโยงกนั 

� ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี$ยวกบัมาตรการดูแลการใชข้อ้มลูภายในดงัรายละเอยีดที$กลา่วไวใ้นหวัขอ้ “การดูแลเรื#องการใชข้อ้มูลภายใน” ใน

รายงานประจาํปีนี<และยงัไมเ่คยมกีรณีการใชข้อ้มลูภายในของกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารบรษิทัฯ  

3.  บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สยี 

 บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี<การคา้ คู่คา้ ลูกคา้ ชมุชน/สงัคม ภาครฐัและหน่วยงานอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง เนื$องจากบรษิทัฯ ตระหนกัถงึแรงสนบัสนุนจาก

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต่างๆ ในอนัที$จะช่วยสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งกาํไรใหก้บับรษิทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอย่างดยีิ$งในการสรา้งความสาํเร็จในระยะยาว

ของบรษิทัฯ ท ั<งนี<บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึ$งรวมถงึหวัขอ้ “กิจกรรมผูม้ส่ีวนไดเ้สยี” นโยบายและแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในคู่มอื

จรยิธรรมธุรกิจและแนวทางปฏบิตั ิ และรวมถงึการจดัใหม้ช่ีองทางบนเวบ็ไซตส์าํหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถใชต้ดิต่อสื$อสารในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ และสามารถ

ตดิต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามความประสงค ์ โดยไม่ตอ้งผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท ั<งนี<คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเก็บขอ้มลูรอ้งเรยีนเป็นความลบั    

ถา้การรอ้งเรยีนมมีลูความจรงิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะดาํเนนิการเพื$อแกไ้ขตามความเหมาะสม 

 ดา้นผูบ้รหิาร: บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของผูบ้รหิารซึ$งเป็นส่วนหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเร็จของการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ โดยค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิารมโีครงสรา้งที$เหมาะสมและเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี$ยอตุสาหกรรม และค่าเฉลี$ยโดยท ั $วไปของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร

ของบรษิทัฯ ไดท้าํงานอย่างอสิระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ที$และความรบัผดิชอบที$มอบหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 ดา้นพนักงาน: บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่พนกังานเป็นส่วนสาํคญัของปจัจยัแห่งความสาํเร็จอกีปจัจยัหนึ$งของการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จงึกาํหนดวธิกีารจา้งงาน 

ความเท่าเทยีมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความม ั $นคงและความกา้วหนา้ทางอาชพีและหลกัการอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน บรษิทัฯ ม ั $นใจว่า

พนกังานมคีวามรูค้วามชาํนาญที$จาํเป็นสาํหรบัการดาํเนนิงานในธุรกจิของบรษิทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พงึปฏบิตัต่ิางๆ มาตรฐานการปฏบิตังิานที$เกี$ยวขอ้ง และ

สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาความรูค้วามสามารถเพื$อใหท้นักบัการพฒันาของอตุสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธบิายถงึการดูแลดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัของ

พนกังานที$ปฏบิตักิารบนเรอืของบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “รายงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ในรายงานประจาํปีนี< 

 นอกจากนี< บริษทัฯ จดัใหม้นีโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรบัพนกังานที$สาํนกังานของบรษิทัฯ ท ั<งในรูปของเงนิเดอืน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ เช่น การเสนอ

กองทนุสาํรองเลี<ยงชพีตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังานขึ<นอยู่กบัผลการปฏบิตังิาน หนา้ที$และความรบัผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิ$มอื$นๆ /โบนสัขึ<นอยู่



กบัฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนนิงานและแผนงานในอนาคตของบรษิทัฯ ในเรื$องการสรา้งแรงจูงใจระยะยาว แมว้า่บรษิทัฯ จะไม่มผีลตอบแทนระยะยาวสาํหรบั

พนกังานในรูปของ ESOP เนื$องจากบรษิทัฯ เหน็วา่ราคาหุน้ของบรษิทัฯ จะขึ<นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ ซึ$งพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดยีวกบัอตัราค่าระวาง

เรือในตลาดสากล นอกจากนี<ราคาหุน้ของบรษิทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถงึผลการปฏบิตังิานของพนกังานที$แทจ้รงิ ดงันั<นบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนนิงานแก่

พนกังานของบรษิทัฯ ในรูปของเงนิโบนสัประจาํปี โดยพจิารณาจากผลการดาํเนนิงานของ บรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายที$กาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่าย

โบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารฝึกอบรมภายในและส่งพนกังานไปอบรม สาํหรบัพนกังานที$สาํนกังานและลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้ายท ั<งหมดที$

เกดิขึ<น นอกจากนี<บรษิทัฯ ยงัอนุญาตใหล้างานพเิศษและกาํหนดเวลาการทาํงานที$ยดืหยุ่น สาํหรบัพนกังานที$ตอ้งการศึกษาในระดบัที$สูงขึ<น นอกจากนี<บรษิทัฯ ได ้

ส่งเสรมิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนกังานดว้ยกนัและระหว่างพนกังานกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ  

 ดา้นนายหนา้: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวี่านายหนา้เป็นส่วนหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเร็จของบรษิทัฯ และเป็นผูท้ี$มบีทบาทสาํคญั ในฐานะผูส้นบัสนุนการ

ดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปฏบิตักิบันายหนา้ดว้ยความเป็นธรรมตามเง ื$อนไขการคา้ที$ตกลงร่วมกนัและคงรกัษามาตรฐานการคา้โดยท ั $วไปไว ้ เพื$อสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัในระยะยาว 

 ดา้นเจา้หนี2 เงนิกูย้มื: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวีา่เจา้หนี<เงนิกูย้มืเป็นส่วนหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเร็จที$สาํคญัของ บรษิทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้น

การเงนิแก่บรษิทัฯ ที$ตอ้งลงทนุในสนิทรพัยด์ว้ยเงนิลงทนุที$สูง บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามเง ื$อนไขการกูย้มืเงนิต่างๆ รวมทั<งปฏบิตัติามวตัถปุระสงคก์ารกูเ้งนิ การชาํระคนื 

หลกัทรพัยค์ํ <าประกนัและขอ้ตกลงอื$นๆ ที$ตกลงร่วมกนัระหวา่งสองฝ่าย 

 ดา้นคู่คา้: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความสาํคญัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ม ั $นใจวา่เง ื$อนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตาม

มาตรฐานการคา้โดยท ั $วไป รวมท ั<งการปฏบิตัติามเงื$อนไขทางการคา้อย่างเคร่งครดั 

 ดา้นลูกคา้: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวี่าลูกคา้เป็นส่วนหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเร็จของการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึทาํการปกป้องผลประโยชน์

ของลูกคา้ การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั<งการใหบ้รกิารที$ไดม้าตรฐานและการรกัษาสารสนเทศที$เป็นความลบัของลูกคา้โดยจะไมเ่ปิดเผยสารสนเทศ

ดงักลา่วหากไมม่กีารกาํหนดจากกฎหมาย ขอ้กาํหนด หรอืไดร้บัการยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถงึประเดน็ทางดา้นการตลาด การกาํหนดราคา 

รายละเอยีดของการใหบ้รกิาร คณุภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 ดา้นคู่แข่ง: บรษิทัฯ ปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที$ด ีไม่ทาํลายชื$อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหา บรษิทัที$เป็นคู่แข่งทางการคา้ดว้ยความ

ไม่สุจรติและปราศจากขอ้มลูความจรงิ รวมทั<งไม่เขา้ถงึสารสนเทศที$เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธิกีารที$ไม่สุจรติหรอืไมเ่หมาะสม 

 ดา้นชมุชนและ/หรอืสงัคม: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม รวมถงึการสนบัสนุน กจิกรรมของชมุชน และการเอาใจใส่ต่อ

ผลกระทบต่อผูท้ี$อยู่รอบขา้งมากกวา่ที$มกีาํหนดไวใ้นกฎหมายและพยายามเขา้ไปมส่ีวนร่วมทางสงัคม โดยบรษิทัฯ ไดร้ายงานส่วนนี<แยกไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงาน

ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ในรายงานประจาํปีนี< 

 ดา้นผูอ้อกกฎระเบยีบขอ้บงัคบั:นอกเหนือจากที$ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบยีบเกี$ยวกบัธุรกจิการเดนิเรอืซึ$งบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามและได ้

อธบิายไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี< บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวี่า ภาครฐับาลคอืผูอ้อกกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ทาํหนา้ที$ควบคมุเพื$อใหก้ารดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 

เป็นไปดว้ยความยุตธิรรมและมคีวามโปร่งใส บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมท ั<งกฎหมายต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และไดร้วมการสอบทานการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้ป็นหนึ$งในหนา้ที$ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ$งมผูีต้รวจสอบภายในที$มี

คุณสมบตัเิป็นหวัหนา้ฝ่าย โดยผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัทาํรายงานสอบทานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามรายละเอยีดที$กลา่วในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจาํปีนี< 

 ดา้นสิ#งแวดลอ้ม: บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การดาํเนนิงานของธุรกิจเดนิเรอืถา้ขาดความรบัผดิชอบแลว้อาจมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ$ง



มลพษิทางนํ <าและ/หรอืมลพษิทางอากาศ บรษิทัฯ มุง่ม ั $นต่อการปกป้องและรกัษาสิ$งแวดลอ้มและไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นสิ$งแวดลอ้ม เทยีบเท่ากบัการพาณิชยแ์ละการ

ดาํเนนิธุรกจิบรษิทัฯ และส่งเสรมิการปฏบิตัติามนโยบายนี< ซึ$งไดร้ายงานส่วนนี<ภายใตห้วัขอ้ “รายงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ในรายงานประจาํปีนี< 

 การเคารพหลกัสทิธิมนุษยชนสากล: บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคนตอ้งปฎบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั 

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนสากลแก่พนกังานเพื$อนาํไปปฏบิตัเิป็นส่วนหนึ$งในการดาํเนินงานและไมส่นบัสนุนกจิกรรมใดๆ ที$ละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

 จรรยาบรรณว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา: บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคนตอ้งมคีวามรอบคอบและความระมดัระวงัในการ

ใชง้านทรพัยส์นิทางปญัญา 

 นโยบายเกี#ยวกบัการป้องกนัการทจุรติและการใหส้นิบน: บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมแีนวทางปฏบิตัเิกี$ยวกบัการป้องกนัการทจุรติและ

การใหส้นิบนดงันี< 

� การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื$นใดที$อาจสรา้งแรงจูงใจในการตดัสนิใจอย่างไมช่อบธรรมควรดาํเนินการอย่าง  ถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา และตอ้ง

ม ั $นใจไดว้า่การดาํเนนิการนั<นจะไม่ทาํใหเ้กดิขอ้ครหา หรอืทาํใหบ้รษิทัฯ เสื$อมเสยีชื$อเสยีง สิ$งของที$กรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัโดยปกตแิลว้จะเก็บไวใ้น

สาํนกังาน หรอืแจกจ่ายใหก้บัพนกังานในบรษิทัฯ 

� การจดัซื<อตอ้งดาํเนินตามข ั<นตอนที$กาํหนดไวต้ามระเบยีบของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นธรรมแก่ผูท้ี$มส่ีวนเกี$ยวขอ้ง โดยการตดัสนิใจตอ้งคาํนึงถงึความ

สมเหตสุมผลดา้นราคา คุณภาพและบรกิารที$ไดร้บั รวมท ั<งตอ้งสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างโปร่งใส 

� ในการทาํธุรกรรมกบัภาครฐั บรษิทัฯ จะตอ้งหลกีเลี$ยงการกระทาํที$อาจจูงใจใหร้ฐัหรอืพนกังานของรฐัดาํเนนิการที$ไม่ถกูตอ้งเหมาะสม อย่างไรก็ดกีาร

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัหรอืการกระทาํใดๆ ในขอบเขตที$เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏบิตันิ ั<นสามารถกระทาํได ้เช่น การสง่สารเพื$อเป็นการ

แสดงความยนิด ีหรอืการใหช่้อดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ เป็นตน้ 

4.  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 บรษิทัฯ มกีารดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที$เกี$ยวขอ้งกบับรษิทัฯ อย่างเขม้งวด ท ั<งขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที$มใิช่ขอ้มลูทางการเงนิและรายงาน

อื$นๆ โดยขอ้มลูจะตอ้งเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยผ่านช่องทางที$ถกูตอ้งและผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัและมคีวาม

น่าเชื$อถอื 

 4.1 รายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและสารสนเทศทางการเงนิที$ปรากฏใน รายงานประจาํปี โดยมกีาร

นาํเสนอรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อรายงานทางการเงนิควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิที$ตรวจสอบแลว้ใน

รายงานประจาํปีนี< 

 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

  ที$ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งต ั<งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เมื$อวนัที$ 15 พฤศจกิายน 2550 เพื$อทาํหนา้ที$ดูแลเรื$องการจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง โดยการนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ขอ้แนะนาํและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี$ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการจะ

นาํเสนอเพื$อขออนุมตัจิากที$ประชมุผูถ้อืหุน้ ท ั<งนี<รายละเอยีดเกี$ยวกบัคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื$อสมาชกิ คุณสมบตั ิ บทบาทหนา้ที$ความ

รบัผดิชอบและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และเปิดเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี< 
   

ในปี 2553 และปี 2552 บรษิทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ เป็นจาํนวนที$กาํหนดเป็นรายปี ซึ$งไดร้บัอนุมตัจิากที$ประชมุผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี< 

 



(หน่วย : ลา้นบาท) 

 จาํนวนเงนิ 

 รายชื#อกรรมการ ตาํแหน่ง  2553   2552 

   คณะ คณะ รวม คณะ คณะ รวม 

   กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ 

   บรษิทั ตรวจสอบ  บริษทั ตรวจสอบ 

 1 พลเรอืเอก ดร.อาํนาจ จนัทนมฎัฐะ ประธานกรรมการ  1.20  1.20 1.20  1.20 

   บรษิทัฯ, 

   กรรมการอสิระ 

 2 นายธรีะ วภูิชนิน * รองประธานกรรมการ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75 

   บรษิทัฯ, 

   กรรมการอสิระ 

 3 นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 4 นายมนูรี มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการบรหิาร 0.55  0.55 0.55  0.55 

 5 นายคูชรู คาล ีวาเดยี กรรมการบรหิาร 0.55  0.55 0.55  0.55 

 6 นายไจปาล มนัสุขานี ** กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 7 พลตาํรวจโท เกยีรตศิกัดิw ประภาวตั *** กรรมการอสิระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95 

 8 นายชรีะ ภาณุพงศ ์ กรรมการอสิระ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 9 นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ * กรรมการอสิระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75 

 10 นางสาวนิชติา้ ชาห ์ กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 11 นายกริติ ชาห ์ กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 12 นายปีเตอ้ร ์เฟ็ดเดอรเ์ซ่น กรรมการอสิระ 0.55  0.55 0.55  0.55 

  รวม 7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05 

* รวมค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย 

** ทาํหนา้ที$บรหิารและทาํงานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  

*** รวมค่าตอบแทนจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย 
 

 สาํหรบัค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้ริหารประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนสั (โบนสัที$จ่ายในระหว่างปีเป็นโบนสัที$อา้งองิมาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ 

ในช่วง 3 ปีที$ผา่นมา) และอื$นๆ เช่น ค่าภาษเีงนิได ้ค่าเช่าบา้น ซึ$งในระหวา่งปี 2553 และปี 2552 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบรหิารและ

ผูบ้รหิาร ดงัรายละเอยีดต่อไปนี< 

 

 

 



(หน่วย : ลา้นบาท) 

 รายชื#อกรรมการ/ผูบ้รหิาร ตาํแหน่ง  จาํนวนเงนิ 

   2553  2552 

 1 นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ 25.99 24.29 

 2 นายมนูรี มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการ (การพาณิชย)์ 20.97 19.67 

 3 นายคูชรู คาล ีวาเดยี กรรมการ (การเงนิ) 19.12 17.92 

 4 นายไจปาล มนัสุขาน ี กรรมการ (ทาํงานเตม็เวลาในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) 17.44 16.56 

 5 นายชลีาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 10.56 9.94 

 6 นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ ์ ผูอ้าํนวยการ (บรหิารกองเรอื) 9.11 8.84 

 7 นายโกดาการาจทีทลิ มรูาลี$ เมนนอน ผูอ้าํนวยการ (ดา้นเทคนคิ) 8.83 8.47 

 8 นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเสี$ยง) 8.87 8.35 

 9 นายสตเีฟน โคลา ผูอ้าํนวยการ (บรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ)  6.38 6.15 

 10 นายกามาล กมุาร ดู ผูอ้าํนวยการ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 7.64 7.22 

  11  นายนิชคิานท ์โกรวนิ ดซีาย* ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 7.69 - 

 12 นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงนิและบญัช)ี  

   และเลขานุการบรษิทั 4.76 4.35 

 13 นายกรินั กสิซารนิาท ไวด ี ผูจ้ดัการอาวุโส (บญัชแีละ MIS) 5.93 5.56 

 14 นายยิ$งยง กงัแฮ ผูจ้ดัการอาวุโส (การเงนิและบญัช)ี 3.50 3.19 

  รวม                       156.79       140.51 

* นายนิชคิานท ์โกรวนิ ดซีาย ไดร้บัแต่งต ั<งเป็นผูอ้าํนวยการ (โครงการ) ต ั<งแต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  
 

 การเทยีบเคยีงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารระหว่างบรษิทัฯ กบั

กลุม่บรษิทัท ั $วไปและกลุ่มธุรกจิบรกิาร มดีงัรายละเอยีดขา้งลา่งนี< 

(หน่วย : พนับาทต่อคนต่อปี) 

 *พเีอสแอล ** บรษิทัจดทะเบยีนทั2งหมด 

 รายการ 2553 2552 บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัจดทะเบียนทั2งหมด 

    ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร 
    ค่าเฉลี#ย ค่าตํ #าสุด ค่าสูงสดุ ค่าเฉลี#ย ค่าตํ #าสดุ ค่าสูงสดุ 
 ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  1,200.00   1,200.00   774.89   15.00   3,576.00   797.97   15.00   5,400.00 
 กรรมการบรษิทัฯที$เป็นผูบ้รหิาร  550.00   550.00   321.68   12.00   1,122.00   321.65   12.00   3,000.00 
 กรรมการบรษิทัฯที$ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  550.00   550.00   336.75   12.00   1,200.00   392.17   12.00   3,120.00 
 ผูบ้รหิารบรษิทัฯ 11,199.29  10,808.46   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ***  400.00   400.00   331.63   12.50   1,320.00   327.39   12.50   3,600.00 
 กรรมการตรวจสอบ***  200.00   200.00   227.65   10.00   1,080.00   230.35   10.00   2,400.00 



(หน่วย : พนับาทต่อคนต่อปี) 

 *พเีอสแอล ** บรษิทัจดทะเบยีนทั2งหมด 

 รายการ 2553 2552 บรษิทัจดทะเบียนที#ม ี บรษิทัจดทะเบียนทั2งหมด 

    ระดบัรายไดต่้อปีต ั2งแต่     

    5,001-10,000 ลา้นบาทต่อปี 

    ค่าเฉลี#ย ค่าตํ #าสุด ค่าสูงสดุ ค่าเฉลี#ย ค่าตํ #าสดุ ค่าสูงสดุ 

 ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  1,200.00   1,200.00   524.66   30.00   1,900.40   797.97   15.00   5,400.00  

 กรรมการบรษิทัฯที$เป็นผูบ้รหิาร  550.00   550.00   224.10   90.00   550.20   321.65   12.00   3,000.00  

 กรรมการบรษิทัฯที$ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  550.00   550.00   386.32   75.00   3,120.00   392.17   12.00   3,120.00  

 ผูบ้รหิารบรษิทัฯ 11,199.29  10,808.46   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ***  400.00   400.00   299.19   75.00         840.00   327.39   12.50       3,600.00  

 กรรมการตรวจสอบ***    200.00     200.00       214.32       50.00  720.00   230.35       10.00       2,400.00 

* เป็นค่าตอบแทนที$บรษิทัฯ จ่ายในแต่ละปี 

** ขอ้มลูจากรายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2553 ซึ$งจดัทาํโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

N.A. ไม่มขีอ้มลู เนื$องจากไม่มกีารจดัทาํรายงาน 

 4.3 ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที$มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ท ั<งรายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูท ั $วไป ตลอดจน

ขอ้มลูสาํคญัที$อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ  ดงักลา่ว เพื$อใหผู้ล้งทนุและผูท้ ี$เกี$ยวขอ้งรบัทราบ โดยผ่านช่อง

ทางการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เวบ็ไซตข์อง บรษิทัฯ จดหมายแจง้ขา่วและจากการตดิต่อกบักรรมการผูจ้ดัการ ซึ$งบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อผู ้

ลงทนุ ดงันั<นผูบ้รหิารระดบัสูงจะเป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนที$เกี$ยวกบัการบรกิารนกัลงทนุดว้ย บรษิทัฯ ไดก้าํหนดบคุคล เพื$อใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารสาํหรบัผูล้งทนุ   

ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหแ์ละประชาชนท ั $วไป ซึ$งมรีายละเอยีดดงันี< 

 คุณคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น“นกัลงทนุสมัพนัธ์

ดเีด่นที$สุด” ในประเทศไทยในผลสาํรวจเกี$ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ ในเดอืนธนัวาคม 2551 จากนิตยสาร 

“Asia Money”) 

  โทรศพัท ์66 2696 8801 อเีมล ์kh@preciousshipping.com 

 คุณคูชรู คาล ีวาเดยี  กรรมการบรหิาร 

  โทรศพัท ์66 2696 8836 อเีมล ์kw@preciousshipping.com 

 คุณณิชา หวงัศุภผล เจา้หนา้ที$ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

  โทรศพัท ์66 2696 8820 อเีมล ์corp@preciousshipping.com 

 คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงนิและบญัช)ี และเลขานุการบรษิทัฯ  

  โทรศพัท ์66 2696 8856 อเีมล ์som@preciousshipping.com 



 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธต่์างๆ มากมาย โดยมกีรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ซึ$งรายละเอยีดของกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธใ์นช่วง

สามปีที$ผ่านมา มดีงันี< 

 ปี/จาํนวนคร ั2ง พบปะกบั พบปะกบั การนําเสนอ การใหส้มัภาษณ์แก่ รวม 

  นักวิเคราะห ์ นักลงทนุ (Presentation) หนงัสอืพมิพแ์ละทวีี 

 2553 46 40 17 1 104 

 2552 44 33 21 4 102 

 2551 62 33 14 3 112 

5.  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ มสีดัส่วนที$สมัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัขนาดของกจิการและความซบัซอ้น ทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ$งในปจัจบุนั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มจีาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ซึ$งทาํหนา้ที$บรหิารและปฏบิตังิานเตม็เวลาเหมอืนพนกังาน

ประจาํในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการที$ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิาร 2 ท่าน และกรรมการอสิระ 6 ท่าน (เท่ากบักึ$งหนึ$งของกรรมการบรษิทัฯ ท ั<งคณะ) และมี

คณะกรรมการตรวจสอบซึ$งประกอบดว้ยกรรมการอสิระท ั<งหมด  

 คาํจาํกดัความ 

  กรรมการบรหิาร (Executive Director)  

  คอื กรรมการที$มส่ีวนเกี$ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการเตม็เวลาของบรษิทัฯ และไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนเป็นประจาํจาก บรษิทัฯ ในรูปของเงนิเดอืนหรอื

ผลตอบแทนอื$นๆ ที$เทยีบเทา่ 

  กรรมการอสิระ (Independent Director)  

  คอื กรรมการที$เป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารจดัการ ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืกิจกรรมอื$นใดที$เกี$ยวขอ้งและไม่มหีนา้ที$ในการบรหิารจดัการในบรษิทัฯ 

และหรอืบรษิทัย่อย ซึ$งอาจมผีลกระทบต่อผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดก้าํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

  คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของทนุชาํระแลว้ของบรษิทัฯ บริษทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที$เกี$ยวขอ้ง ท ั<งนี<ใหน้บัรวมหุน้ที$ถอืโดยผูท้ี$เกี$ยวขอ้งดว้ย 

  เป็นกรรมการที$ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที$เกี$ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที$ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึไม่มี

ผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ท ั<งในการบรหิารดา้นการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที$เกี$ยวขอ้ง 

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที$ไมใ่ช่เป็นผูท้ี$มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืความสมัพนัธท์างกฎหมาย รวมถงึผูท้ี$เกี$ยวขอ้งหรอื ญาตสินิทของกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที$ไม่ไดร้บัการแต่งต ั<งขึ<นเป็นตวัแทนเพื$อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ$งเป็นผูท้ี$เกี$ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

  สามารถปฏบิตัหินา้ที$แสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ที$ที$ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุม



ของกรรมการบรหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทั<งผูท้ี$เกี$ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

  คาํนิยามของผูท้ี#เกี#ยวขอ้ง 

  ผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง ความหมายจะรวมถงึผูท้ี$มคีวามสมัพนัธห์รอืเกี$ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในระดบัที$ทาํใหก้รรมการอสิระไม่สามารถ ทาํหนา้ที$ไดอ้ย่างอสิระหรอื

คลอ่งตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี< ลูกหนี< หรอืผูท้ี$มคีวามเกี$ยวขอ้งทางธุรกจิอย่างมนียัสาํคญั เป็นตน้ 

  บทบาท หนา้ที#และความรบัผิดชอบของกรรมการอสิระ 

  สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธุรกจิอื$นอย่างเพยีงพอที$จะปฏบิตัหินา้ที$ของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

  เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทกุครั<ง รวมทั<งต ั<งประเดน็คาํถามในที$ประชมุเพื$อใหม้ ั $นใจวา่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และ   

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื$นของบรษิทัฯ ไดร้บัความคุม้ครองและเพื$อใหม้ ั $นใจว่าบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี$ด ี

  มคีวามสามารถและเตม็ใจที$จะเรยีนรูธุ้รกจิของบรษิทัฯ พรอ้มที$จะแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ ตลอดจนอทุศิเวลาและ ทุม่เทความสนใจที$จาํเป็นใหก้บั

บรษิทัฯ  

  จดัใหม้กีารประชมุในส่วนกรรมการอสิระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้รหิารบรษิทัฯ เพื$อพดูคุยในประเดน็ที$เกี$ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน 

  จดัทาํหนงัสอืยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัที$ไดร้บัการแต่งต ั<งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระและกรณีที$ถกูรอ้งขอ 

  กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งที$ชดัเจนและไมม่กีรรมการอสิระท่านใดที$ดาํรงตาํแหน่งเกนิกว่าวาระที$กาํหนด อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที$จะคน้หาผูท้ี$มี

ความเหมาะสมที$จะเขา้มารบัตาํแหน่งกรรมการอสิระแทน อกีท ั<งเมื$อพจิารณาถงึความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระ และความเขา้ใจในธุรกจิตลอดระยะเวลาที$ดาํรง

ตาํแหน่งนาํมาพจิารณา ดงันั<น ณ ปจัจบุนัจงึยงัไมม่กีารกาํหนดเพดานสูงสดุของวาระการดาํรงตาํแหน่งสาํหรบักรรมการอสิระ นอกจากวาระตามที$กฎหมายกาํหนด 

  คณะกรรมการอื#นๆ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งต ั<งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ$งถอืเป็นส่วนหนึ$งของนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที$ดขีอง บรษิทัฯ โดยรายละเอยีดของ

สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหนา้ที$และความรบัผดิชอบไดก้ลา่วไว ้ ภายใตห้วัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” และ “รายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” ในรายงานประจาํปีนี< 

  ที$ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื$อวนัที$ 15 พฤศจกิายน 2550 ไดแ้ต่งต ั<งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ต่อมาเมื$อวนัที$   

9 พฤศจกิายน 2552 ที$ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั<งกรรมการท่านเดมิเป็นคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ท ั<งนี<รายละเอยีด

ของคณะกรรมการท ั<งสองชดุ เช่น รายชื$อ จาํนวนสมาชกิ คณุสมบตั ิ บทบาทหนา้ที$และความรบัผดิชอบ ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และภายใตห้วัขอ้ 

“โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี< 

  การรวมหรอืแยกตาํแหน่ง 

  ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบริหาร อกีท ั<งประธาน

กรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ท ั<งนี<เพื$อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที$ ระหวา่งการกาํหนดนโยบาย

และการบรหิารนโยบายที$กาํหนดไว ้

  เลขานุการบรษิทัฯ  

  สาํหรบัการกาํกบัดูแลกจิการที$ด ี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งต ั<งเลขานุการบรษิทัฯ ซึ$งไดแ้ก่ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ โดยมบีทบาทหนา้ที$ตาม

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื$อรบัผดิชอบในการดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกี$ยวกบักฎเกณฑต่์างๆ ที$ตอ้งปฏบิตั ิและ

การกาํกบัดูแลกิจการที$ดขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามมติ

ดงักลา่ว และการรกัษาเอกสารขอ้มลู 



 5.2 บทบาท หนา้ที#และความรบัผิดชอบ 

  ภาวะผูนํ้าและวิสยัทศัน ์

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูม้ส่ีวนสาํคญัในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ไปสูเ่ป้าหมายและ วตัถปุระสงคท์ี$กาํหนดไวแ้ละเป็นผูท้ี$มี

บทบาทสาํคญัในการกาํหนดภารกิจ วสิยัทศัน ์คณุค่าขององคก์ร แผนกลยุทธ ์การดาํเนินธุรกจิ การกาํหนดอาํนาจหนา้ที$ การบรหิารที$มปีระสทิธภิาพและการจดัการ

ดาํเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถงึการกาํกบัดูแลกจิการขององคก์รเพื$อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ และใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ 

โดยคณะกรรมการ บรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณท์ี$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกิจ และมคีณุสมบตัทิี$จะปฏบิตังิานไดต้ามหนา้ที$และความ

รบัผดิชอบ โดยยดึถอืมาตรฐานสูงสุดของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณากาํหนดบทบาทหนา้ที$และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุต่างๆ อย่างชดัเจน ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ 

“โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี< 

  นโยบายเกี#ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนนิธุรกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตและเพิ$มมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัฯ 

จงึไดก้าํหนดนโยบายเกี$ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการขึ<น โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุง่ม ั $นและเสรมิสรา้งการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถงึการกาํหนดนโยบาย

และทศิทางการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพยีงพอของระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบรหิารใหด้าํเนนิการ

ตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื$อประโยชนใ์นระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจรยิธรรมทางธุรกิจที$ดแีละได ้

จดัทาํคู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการขึ<นอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรและประกาศใหพ้นกังานในทกุระดบัช ั<นไดร้บัทราบ ท ั<งนี<เพื$อใหผู้ท้ ี$เกี$ยวขอ้งทกุฝ่ายของบรษิทัฯ 

ไดม้คีวามตระหนกั และใหค้วามสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกจิการที$ด ีรวมทั<งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าว ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

  คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ครอบคลมุหลกัสาํคญั 5 ส่วนดงัตอ่ไปนี2  

 1. สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

 2. โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที$ ความรบัผดิชอบและความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 3. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

 4. การควบคุมและการบรหิารความเสี$ยง 

 5. จรยิธรรมธุรกจิ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงักาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ รวมท ั<งการประเมนิผลการปฏบิตัติามคู่มอืนโยบายดงักลา่วเป็นประจาํ   

ทกุปี ท ั<งนี< เพื$อใหคู่้มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณป์จัจบุนั 

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2553 ไดม้กีารพจิารณาเรื$อง “การประเมนิการกาํกบัดูแลกจิการ” (Corporate Governance Self- Assessment) 

โดยมหีวัขอ้สาํหรบัการประเมนิเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึ$งผลการประเมนิการกาํกบัดูแลกจิการ

โดยรวมอยู่ในเกณฑท์ี$ดมีากและคณะกรรมการบรษิทัฯ จะนาํผลการประเมนิที$ไดไ้ปปรบัปรุงการกาํกบัดูแลกจิการใหด้ยีิ$งขึ<นต่อไป โดยบรษิทัฯ มคีวามตั<งใจที$จะ

ประเมนิการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทกุปี ซึ$งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที$ด ีซึ$งการประเมนิการกาํกบัดูแลกจิการครั<งต่อไปจะมขีึ<นในปี 2554  

  จรยิธรรมธุรกจิ 

  บรษิทัฯ ไดอ้อกประกาศขอ้พงึปฏบิตัเิกี$ยวกบัจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื$อยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหินา้ที$ใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จตามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความโปร่งใส ซื$อสตัย ์สุจรติและเที$ยงธรรม และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดนี<ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 



  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  เพื$อเป็นการป้องกนัรายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ จงึไดดู้แลอย่างรอบคอบ เมื$อเกดิ

รายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและข ั<นตอนการอนุมติัรายการที$อาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี< 

  รายการที#อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเป็นอย่างดถีงึรายการที$อาจนาํมาซึ$งความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการที$เกี$ยวโยงกนัและไดพ้จิารณาความเหมาะสม

อย่างรอบคอบทกุครั<ง รวมท ั<งมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีท ั<งการ

ปฏบิตัติามนโยบาย/แนวทางของบรษิทัฯ โดยราคาและเง ื$อนไขเสมอืนทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกตมิาตรฐานทางการคา้

ท ั $วไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดมลูค่ารายการคู่สญัญา เหตผุล/ความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 อย่างครบถว้นแลว้ 

  อกีท ั<งคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารวางแผนงานตรวจสอบเรื$องการทาํรายการที$อาจมคีวาม ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยจดัให ้

มีการบรรจุเรื$องดงักล่าวไวใ้นแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทกุปี สาํหรบัปี 2553 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการดงักล่าวและไดร้ายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เมื$อการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั<งที$ 1/2554 ในเดอืนมกราคม 2554 พบว่าบรษิทัฯ มนีโยบายการอนุมตัริายการเพื$อป้องกนัการ

ทาํรายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทาง  ผลประโยชน ์ โดยรายการที$บรษิทัฯ มอียู่ในปจัจบุนัเป็นรายการที$มคีวามจาํเป็นต่อการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นไปตาม

มาตรฐานทางการคา้การแข่งขนัโดยท ั $วไป โดยยดึถอืราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื$อประโยชนสู์งสุดของบรษิทัฯ รวมท ั<งไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในรายงาน

ประจาํปีอย่างเพยีงพอแลว้ 

  นอกจากนี< ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรื$องการเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที$เกี$ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที$มกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที$ ทจ.21/2551 เรื$อง

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนัและที$มกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิ รวมถงึหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เรื$องคาํแนะนาํในการ

ปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ซึ$งรายการที$เกี$ยวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการที#เกี#ยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีนี<และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 

ซึ$งคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็วา่รายการเกี$ยวโยงกนัของบรษิทัฯ เป็นรายการที$เหมาะสม และเพื$อประโยชนสู์งสุดของบรษิทัฯ  

  การจดัทาํรายงานการถอืครอง/ซื2 อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

  เพื$อกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มลูภายใน บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการ ซึ$งหมายรวมถงึ คู่สมรสตอ้งรายงานการถอืครอง/ซื<อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

ใหท้ราบทกุครั<งที$มกีารซื<อขาย การเปลี$ยนแปลงในการถอืครอง/ซื<อขายหลกัทรพัยข์องกรรมการกาํหนดใหม้กีารรายงานใหท้ี$ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทกุ

ไตรมาส 

  ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

  บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัต่อระบบควบคมุภายในระดบัปฏบิตังิานเพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างม ี ประสทิธภิาพ จงึไดก้าํหนดอาํนาจ หนา้ที$ 

ในการดาํเนนิงานของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื$อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

และมกีารแบง่แยกหนา้ที$ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื$อรกัษาไวซ้ึ$งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี< ยงั

มรีะบบการควบคุมภายในที$เกี$ยวขอ้งกบัทางการเงนิและบญัช ีโดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานที$ชดัเจน และเพยีงพอเสนอผูบ้รหิารสายงานที$รบัผดิชอบ 

  บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที$ตรวจสอบเพื$อใหม้ ั $นใจวา่การปฏบิตังิานหลกั และกจิกรรมการทางการเงนิที$สาํคญัของบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการอย่าง

มปีระสทิธภิาพภายใตแ้นวทางที$กาํหนดและกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง เพื$อใหม้ ั $นใจว่า บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ 



โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานแต่ละแผนกและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื$อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็น

อสิระจากผูบ้รหิาร 

  สาํหรบัการควบคุมภายในที$เกี$ยวขอ้งกบัทางการเงนิและบญัช ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานที$ชดัเจนและเพยีงพอ เสนอผูบ้รหิารสายงานที$รบัผดิชอบ 

ท ั<งนี<เพื$อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี< 

  1. เพื$อความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมท ั<งการใชท้รพัยากรเพื$อก่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทัฯ  

  2. เพื$อความถกูตอ้ง เชื$อถอืไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงนิ 

  3. เพื$อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมท ั<งกฎหมายต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารความเสี$ยงและมหีนา้ที$รบัผดิชอบโดยตรงในการ บริหารความเสี$ยงขององคก์ร โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื$อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ใหด้าํเนนิไปอย่างรดักมุมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลวุตัถปุระสงค ์ ทางคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบายบรหิารความเสี$ยงและการควบคมุภายในบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคมุภายใน” ในรายงานประจาํปีนี< 

 5.3 การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารประชมุโดยปกตเิป็นประจาํทกุไตรมาส (ยกเวน้ในไตรมาสแรกที$อาจจะมกีารประชมุคณะกรรมการ 2 คร ั<ง) และมกีารประชมุ

พเิศษเพิ$มตามความจาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระการประชมุอย่างชดัเจน ลว่งหนา้ และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนนิงานเป็นประจาํ โดยเลขานุการบรษิทัฯ 

ไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื$อให ้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้เีวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชมุ 

  โดยปกตกิารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมขีึ<นภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถงึ 10 วนั ท ั<งนี<เพื$อใหร้ายงานการประชมุของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดถ้กูเสนอเขา้ไปในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื$อใหค้ณะกรรมการ บรษิทัฯ พจิารณาและรบัทราบ อย่างไรก็ตามในกรณีที$กรรมการ

ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืคาํถาม กรรมการท่านนั<นสามารถสอบถามขอ้สงสยัหรอืคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ ไดต้ลอดเวลา 

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุคร ั<ง ไดม้กีารจดบนัทกึการประชมุและจดัทาํอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารตรวจสอบ และรบัรองรายงานการ

ประชมุดงักล่าวจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชมุ พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ี$เกี$ยวขอ้งตรวจสอบได ้

  ปกตกิารประชมุแต่ละครั<งจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ช ั $วโมง โดยในปี 2553 ที$ผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ มกีารประชมุตามวาระปกตจิาํนวน 4 ครั<ง (ปี 

2552: 4 คร ั<ง) และไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ (ปี 2552: ไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ) โดยการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัฯ แต่ละท่านสรุปไดด้งันี< 

 การเขา้ร่วมประชมุ / การประชมุท ั2งหมด (คร ั2ง) 

 ชื#อกรรมการ ปี 2553 ปี 2552 

  การประชมุวาระปกต ิ การประชมุวาระปกต ิ

 1 พลเรอืเอก ดร.อาํนาจ จนัทนมฎัฐะ 4/4 4/4  

 2 นายธรีะ วภิูชนิน 4/4 4/4  

 3 นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ 4/4 4/4 

 4 นายมนูรี มอยนูดดนิ ฮาชมิ 4/4 4/4  

 5 นายคูชรู คาล ีวาเดยี 4/4 4/4  

 6 นายไจปาล มนัสุขาน ี 4/4 4/4  

 7 พลตาํรวจโท เกยีรตศิกัดิw ประภาวตั 4/4 4/4  



 8 นายชรีะ ภาณุพงศ ์ 4/4 4/4  

 9 นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ 3/4 3/4  

 10 นางสาวนิชติา้ ชาห ์ 3/4 4/4  

 11 นายกริติ ชาห ์ 4/4 4/4  

 12 นายปีเตอ้ร ์เฟ็ดเดอรเ์ซ่น 4/4 4/4 

คณะกรรมการที$ไมเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถจดัใหม้กีารประชมุระหวา่งกนั เพื$อที$จะพูดคยุในประเดน็ที$เกี$ยวขอ้งกบัการบรหิารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการที$

เป็นผูบ้รหิารได ้

5.4 การประเมินคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื$อวนัที$ 6 พฤษภาคม 2553 ไดม้กีารพจิารณาเรื$อง “การประเมนิการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการบรษิทัฯ” (Board 

Self Assessment) ซึ$งมหีวัขอ้สาํหรบัการประเมนิเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ 

� โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองกรรมการ 

� บทบาท หนา้ที$และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

� ความพรอ้มของกรรมการ 

� การกาํหนดกลยุทธแ์ละการวางแผนธุรกจิ 

� การจดัการความเสี$ยงและการควบคมุภายใน 

� การดูแลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

� การตดิตามดูแลรายงานทางการเงนิและการดาํเนนิงาน 

� การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  

� การทาํหนา้ที$ของกรรมการ 

� ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

� การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

� การสรรหา 

� การพจิารณาค่าตอบแทน 

� การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ 

  ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑท์ี$ดเีลศิและคณะกรรมการบรษิทัฯ จะนาํผลการประเมนิที$ไดไ้ปปรบัปรุงการ

ปฏบิตัหินา้ที$ของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีวามต ั<งใจที$จะประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจาํทกุปี ซึ$งเป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกจิการที$ด ีซึ$งการประเมนิคณะกรรมการบริษทัฯ คร ั<ง  ต่อไปจะมขีึ<นในปี 2554 

 5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารถกูกาํหนดขึ<นตามหลกัการและนโยบายที$คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดและค่าตอบแทนของ กรรมการบรหิารและกรรมการที$

บรหิารงานเตม็เวลาในบริษทัย่อยจะถกูพจิารณาอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากค่าตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่งที$เทยีบเท่าในอตุสาหกรรม ฐานะทาง

การเงนิและผลประกอบการของบริษทัฯ รวมทั<งผลการปฏบิตังิานของแต่ละคนที$ผ่านมา 

  ต ั<งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแต่งต ั<งและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนกาํหนด หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารพจิารณา



ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบริษทัฯ และผูบ้รหิารเพื$อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนโดยท ั $วไปและกลุม่บรษิทัใน

อตุสาหกรรมขนส่งได ้

  รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสัและอื$นๆ เช่น ค่าภาษเีงนิได ้ ค่าเช่าบา้น และค่าตอบแทนกรรมการ

กาํหนดเป็นเบี<ยประชมุรายปี ซึ$งไดร้บัการอนุมตัจิากที$ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 

“การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส”  

 5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเพิ$มคณุค่าของกรรมการ โดยจดัใหม้กีารเขา้ร่วมกจิกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสมัมนาต่างๆ เพื$อเป็นการ

เพิ$มพนูองคค์วามรูแ้ละทนัต่อการเปลี$ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิอย่างต่อเนื$อง โดยกรรมการบรษิทัฯ ทกุท่าน ไดม้กีารเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรที$สาํคญั

และเป็นประโยชนต่์อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรอือย่างนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) ซึ$งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  ตวัอย่างเช่น นายปีเตอร ์เฟ็ดเดอ้รเ์ซ่น (กรรมการอสิระ) เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Financial Statements Demystified for Directors ภาคภาษาองักฤษ

ที$จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  ในกรณีที$มบีคุคลใดไดร้บัการแต่งต ั<งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ เลขานุการ บรษิทัฯ จะดาํเนนิการรายงาน

และจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบักรรมการใหม ่เช่น คู่มอืกรรมการ เอกสารการจดทะเบยีนบรษิทัฯ คู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ คู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและแนวทาง

ปฏบิตั ิกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏบิตัทิี$เกี$ยวขอ้งในการซื<อขายหุน้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 


