
รายงานการกาํกบัดแูลกิจการ 
คําจํากดัความ 

 การกํากับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึงระบบที$จ ัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ

ความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถ้อืหุน้ เพื$อสรา้งความสามารถในการแข่งขนั นําไปสู่การเตบิโตและ

เพิ$มคุณค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีอื$นประกอบ 

 คําจํากดัความดงักล่าวในขา้งต้น เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์บรษิทัฯ มคีวามพยายามอย่างยิ$งที$จะผลกัดนัใหก้ารกาํกบัดแูลกจิการดงักล่าวเกดิขึ<นอย่างสมบรูณ์ภายในองคก์ร  

 บรษิัท พรเีชยีส ชิพปิ<ง จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตระหนักดีว่าการกํากบัดูแลกิจการที$ดมีคีวามสําคญัและเป็น

สิ$งจําเป็นสําหรบัการเจรญิเติบโตทางธุรกจิอย่างยั $งยนื และเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการ

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มอืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิตัทิี$ดขี ึ<น ซึ$งไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ” 

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

 » ไดร้บัการจดักลุ่มในกลุ่ม “ดเีลศิ” สาํหรบัการกํากบัดูแลกจิการที$ดใีนรายงานผลสาํรวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิทั

จดทะเบยีนสาํหรบัปี 2554 และ 2553 จากบรรษทัภบิาลแห่งชาต ิ

 » ไดร้บัการจดักลุ่มในกลุ่ม “ดเียี$ยม” และ “ดเียี$ยมและสมควรเป็นตวัอย่าง” สาํหรบัการประชุมสามญัประจําปี ผูถ้อื

หุน้สาํหรบัปี 2554 และ 2553 ตามลาํดบั จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

 » ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ เพื$อ

ประกอบการพจิารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 » ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี$ยวกบัการบรหิารจดัการสาํหรบักลุ่มบรษิทัในทวปีเอเชยี โดย “FinanceAsia” ที$มกีาร

เผยแพร่ผลการสํารวจในเดอืนเมษายน 2553 ให้เป็น “บรษิัทที$ดทีี$สุดในการบรหิารจดัการบรษิทัสาํหรบักลุ่มที$มี

มลูค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ$งใน “บรษิทัดเีด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ”์  

 » ไดร้บัการเสนอชื$อเป็นผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยเพื$อเขา้ชงิรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิขนส่งสนิคา้แหง้เทกอง” ในงานประกาศ

รางวลัสาํหรบัการคา้ทางทะเลในทวปีเอเชยี ประจาํปี 2553 

 » ได้รบัคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี$ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการประจําปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ใหเ้ป็น 

“บรษิทัดเีด่นในภาพรวมดา้นการกํากบัดูแลกจิการที$ด”ี “บรษิทัดเีด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” 

“บรษิัทดเีด่นในด้านสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั” “บรษิัทดเีด่นด้านนักลงทุน

สมัพนัธ”์ และ “นกัลงทุนสมัพนัธด์เีด่น” (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของ บรษิทัฯ) ในประเทศไทย 

 » ในปี 2552 นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ไดร้บัคดัเลอืกเป็น “ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนดเีด่น 

(Best CEO)” ในกลุ่มบรษิทัที$มมีูลค่าตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market Cap Sector) โดย

สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยข์องไทย 

 » ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี$ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ที$มกีารเผยแพร่ผลการ

สาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจาํเดอืนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บรษิทัดเีด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดแูล



กจิการที$ด”ี “บรษิทัดเีด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส” “บรษิทัดเีด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ”์ “นกัลงทุน

สมัพนัธด์เีด่น” (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ) ในประเทศไทย 

 » ไดร้บัการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที$ 3 กุมภาพนัธ ์2552 ใหเ้ป็น  1 

ใน 3 บรษิทัดเีด่นในดา้นการกาํกบัดแูลกจิการที$ดจีากผลการสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการในประเทศไทย 

 » ไดร้บัการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮอ่งกง ใหเ้ป็นบรษิทัที$ดทีี$สดุในประเทศไทยดา้นการ

กาํกบัดแูลกจิการ จากรายชื$อบรษิทัที$มกีารกาํกบัดแูลกจิการที$ดจีาํนวน 60 บรษิทัในเอเซยี 

 » ไดร้บัรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยในงาน “SET Awards 2006” 

การดาํเนินการดา้นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที$ดขีองบรษิทัฯ สรุปไดเ้ป็น 5 หมวด ภายใตห้วัขอ้ดงัต่อไปนี< 

1. สิทธิของผ ูถื้อห ุน้ 

 บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงสทิธขิองผู้ถือหุ้นเพื$อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที$ดแีละได้มุ่งปฏบิตัิในการ

ปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธ ิซึ$งนโยบายสาํหรบัการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้อยู่ในส่วนของคู่มอื

นโยบายกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึ$งไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื$องที$เกี$ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้

สารสนเทศภายใน และในเรื$องที$เกี$ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมคีวาม

ซื$อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสจุรติใจและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทั <งรายใหญ่และรายย่อยและเพื$อ

ผลประโยชน์โดยรวม โดยในสว่นนโยบายและกระบวนการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี< 

 1.1 พิจารณาแต่งตั%งกรรมการบริษทัฯ 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพจิารณาแต่งตั <งกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั <งเพิ$มเตมิขอ้มลู

อื$นๆ ของกรรมการบรษิทัฯ แต่ละท่านในรายงานประจาํปีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื$อพจิารณาอนุมตัแิต่งตั <งในการ

ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี เพื$อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูที$ถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอต่อการพจิารณาแต่งตั <ง

กรรมการบรษิทัฯ ซึ$งขอ้มลูดงักล่าวมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี< 

  » ประวตัขิองกรรมการเบื<องตน้ ไดแ้ก่ ชื$อ ตําแหน่ง อายุ ประวตักิารศกึษา การฝึกอบรม อาชพี การเป็นกรรมการ

ในบรษิทัอื$น ประสบการณ์อื$นๆ และขอ้พพิาททางกฎหมาย (ถา้ม)ี 

  » การดาํรงตําแหน่งของกรรมการในธุรกจิที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

  » วธิกีารสรรหา (กรณีพน้จากตําแหน่งตามวาระการดาํรงตําแหน่ง) 

  » ผลการปฏบิตังิานของกรรมการที$ผ่านมา เช่น การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการ 

 1.2 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 

  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ซึ$งจะพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วธิกีารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ในขอ้ 

5.5 ในรายงานนี<  



 1.3 พิจารณาแต่งตั%งผ ูส้อบบัญชีภายนอก 

  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยการแต่งตั <งผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ ซึ$งจะพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี และไดจ้ดัทาํใหข้อ้มลูประกอบการแต่งตั <งผูส้อบบญัชภีายนอกของ 

บรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการพจิารณาอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ ซึ$งขอ้มลูประกอบการแต่งตั <งผูส้อบบญัชี

ภายนอกมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี< 

  » ชื$อสาํนกังานสอบบญัช ี

  » ชื$อผูส้อบบญัช ี

  » ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีที$ขออนุมตั ิ โดยแยกต่างหากอย่างชดัเจนระหว่างค่าสอบบญัชกีบั

ค่าบรกิารอื$นๆ ที$ไม่เกี$ยวขอ้งกบัการสอบบญัช ี

  » ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีที$ผ่านมา 

  » ความสมัพนัธอ์ื$นๆ กบับรษิทัฯ 

  » จาํนวนปีที$เป็นผูส้อบบญัช ี(ในกรณีที$แต่งตั <งผูส้อบบญัชคีนเดมิ) 

  » การประเมนิผลงานในปีที$ผ่านมา 

  » เหตุผลในการเปลี$ยนแปลงผูส้อบบญัช ี(ในกรณีที$มกีารแต่งตั <งผูส้อบบญัชคีนใหม่) 

 1.4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล 

  ปจัจบุนันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมื$อครั <งการประชุมผูถ้อืหุน้

สามญัประจาํปี 2547 และถา้มกีารเปลี$ยนแปลงในอนาคต บรษิทัฯ จะนําเสนอใหม้กีารพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

 1.5 พิจารณาแผนการซื%อห ุน้คืน 

  ในปี 2546 บรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัจิากที$ประชมุผูถ้อืหุน้สาํหรบัแผนการดาํเนินการเรื$องการซื<อหุน้คนื โดยผูถ้อืหุน้

อนุมตัใิหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถทาํการซื<อหุน้ของบรษิทัฯ คนืได ้โดยใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ ตลท./กลต. และ

จดัใหม้ขีอ้มลูที$ถูกตอ้งและครบถว้นเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

 1.6 การประชมุผ ูถื้อห ุน้ 

  บรษิัทฯ ได้มกีารปฏบิตัิตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํหรบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ$งมกีารปฏบิตัดิงัต่อไปนี< 

  » สาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2554 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอวาระสาํหรบัการ

ประชุมและไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื$อบุคคลที$มคีวามเหมาะสมเพื$อเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ซึ$งจะได้

ปฏบิตัต่ิอเนื$องสาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 โดยใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ท่านเดยีวหรอืหลายท่านที$มหีุน้

รวมกนัไม่น้อยกว่า 200,000 หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื$อบุคคลที$มคีวามเหมาะสมเขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ซึ$งเป็นการใหส้ทิธทิี$มากกว่าที$

กฎหมายกาํหนดต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ กาํหนดนโยบายและช่องทางการสื$อสารผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และ

ประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูถ้อืหุน้หรอืกลุ่มผูถ้อืหุน้สามารถนําเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

และเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็นกรรมการเพื$อพจิารณาบรรจุในวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

  » บรษิทัฯ จดัทาํหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ที$มขีอ้มลูที$ถกูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอต่อการพจิารณาของผูถ้อื



หุน้ ซึ$งถอืเป็นนโยบายปกตขิองบรษิทัฯ โดยหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ที$จะสง่ถงึผูถ้อืหุน้สาํหรบัการประชมุ

ผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีไดร้ะบุถงึจุดประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของกรรมการบรษิทัฯ ประกอบในแต่ละ

วาระการประชมุ โดยบรษิทัฯ จะไม่แกไ้ขวาระการประชมุถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

  » บรษิัทฯ ได้เปิดเผยร่างหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจําปีไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อน  

จดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และทางบรษิทัฯ ไดแ้จง้วนัประชุมผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อย 30 วนัก่อน

วนัประชุมและไดด้าํเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

  » บรษิทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี ผ่านทางสื$อหนงัสอืพมิพร์ายวนัทั <ง

ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหน้า ก่อนการประชุมผูถ้อื

หุน้สามญัประจาํปี 

  » บรษิทัฯ จดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสอย่างเตม็ที$ในการมสี่วนร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้และสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้

ได ้ซกัถามในประเดน็สงสยัต่างๆที$เกี$ยวขอ้ง โดยผูบ้รหิารและ/หรอืผูท้ี$เกี$ยวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นั <นๆ  

จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

  » บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ที$ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน รวมถงึรายชื$อของกรรมการที$ 

เขา้ร่วมประชมุ ในรายงานยงัไดบ้นัทกึขอ้มลู คาํถามและคาํตอบในที$ประชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารลงคะแนนเสยีง  

วธินีบัคะแนนเสยีงและผลการลงคะแนนเสยีง 

  » บริษัทฯ มีนโยบายจดัประชุมผู้ถือหุ้นเพื$อพิจารณาอนุมัติกรณีที$มีเหตุการณ์สําคญัๆ ที$กระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพจิารณาที$ถูกตอ้งและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อื

หุน้ เช่น ในปี 2547 กรณีซื<อเรอืเดนิทะเลจาํนวน 15 ลาํ การทาํสญัญาว่าจา้งต่อเรอืเดนิทะเลใหม่จํานวน 12 

ลําในปี 2550 และจํานวน 3 ลําในปี 2551 เป็นต้น ซึ$งบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตั <งที$ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื$อทํา

หน้าที$เป็นที$ปรกึษาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทั <งสามกรณี 

  » บรษิทัฯ มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปนัผลที$ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัและพยายามตดิต่อกบัผูถ้อื

หุน้เพื$อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทัฯ ทั <งนี<บรษิทัฯ ยงัไดแ้จง้ขอ้มูลและใหค้ําแนะนําแก่ผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ ถงึวธิกีารรบัเงนิปนัผล 

 ในระหว่างปี 2554 บรษิทัฯ มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นทั <งหมด 1 ครั <ง เป็นการประชุมสามญัประจําปี เมื$อวนัที$ 14 มนีาคม 

2554 ที$โรงแรม อมาร ีเอเทรยีม โดยกรรมการทุกท่าน (ยกเวน้กรรมการสองท่าน: นายกริติ ชาห์และนายชรีะ ภาณุพงศ์) 

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2554 ซึ$งรวมถงึกรรมการตรวจสอบทุกท่าน กรรมการอสิระ (ยกเวน้กรรมการอสิระ 1 

ท่าน)และผู้สอบบญัชภีายนอกได้เขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจําปี เพื$อตอบคําถามจากผู้ถือหุ้นในประเดน็ที$เกี$ยวกบั

ขอ้มลูทางบญัชหีรอืการปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ีโดยประธานในที$ประชุมไดอ้ธบิายเกี$ยวกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง และวธิี

นับคะแนนเสยีงเมื$อการประชุมเริ$มขึ<น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุมรวมทั <ง

ไดบ้นัทกึมตทิี$ประชุมและประเดน็ต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจากนั <นบรษิทัฯ ไดนํ้าสง่

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพรอ้มทั <งวดีโีอบนัทกึการ

ประชุม ดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ”์ ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุม 



2. การปฏิบติัต่อผ ูถื้อห ุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

 บรษิทัฯ มั $นใจในการใหค้วามสาํคญัถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ทั <งในส่วนของการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ 

การจดัประชุมผูถ้อืหุน้และเพื$อเป็นการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้สาํหรบัเรื$องที$เป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี< 

 » กาํหนดวนั เวลาและสถานที$ในการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้

ทุกรายอย่างเทา่เทยีมกนั 

 » กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มคีะแนนเสยีง 1 เสยีง 

 » อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการลงคะแนนเสยีง ดว้ยการจดัใหม้กีารมอบฉนัทะโดยจดัแบบฟอรม์การมอบฉนัทะ 

พรอ้มทั <งอธบิายถงึขั <นตอนวธิกีารปฏบิตัเิกี$ยวกบัการมอบฉนัทะและพยายามจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้

ภายในระยะเวลาที$มากพอและเท่าที$บรษิทัฯ สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้ง คอืก่อนวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 14 วนั โดยผูถ้อืหุน้ที$ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้ี

ประธานกรรมการและ/หรอืกรรมการอสิระ รบัมอบฉนัทะเพื$อเขา้ร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในการ

ประชุมแต่ละครั <ง โดยรายละเอยีดต่างๆ ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมแต่ละครั <งอย่างครบถว้น 

 » กาํหนดใหม้กีารลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 1 ชั $วโมง ก่อนเริ$มประชุมผูถ้อืหุน้ เพื$อใหม้เีวลาในการลงทะเบยีนที$

เพยีงพอ  

 » ไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนสาํหรบัการประชุมแต่ละวาระ 

 » ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง เพื$ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที$เขา้ร่วมประชมุ

และเพื$อความถูกตอ้ง แม่นยาํในการนบัคะแนนเสยีง 

 » เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปีในช่องทางสื$อสารต่างๆ รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 » เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกตั <งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงจะใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกกรรมการ

เป็นรายบุคคล 

 » ไม่มกีารเพิ$มวาระการประชมุใหม่ โดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

 » กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี$ยวกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กี$ยวขอ้ง 

 » กรรมการไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเป็นประจาํ 

 » กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอื

ของบุคคลใกล้ชิดที$มีความเกี$ยวข้อง เพื$อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสําหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการ

ดําเนินการตามขอ้กําหนดเกี$ยวกบัการทํารายการที$เกี$ยวโยงกนั และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บรหิารทํา

หน้าที$ดว้ยความระมดัระวงัและซื$อสตัยส์จุรติโดยมวีธิกีารปฏบิตัดิงันี< 

• กรรมการและผู้บริหารที$ได้รบัการแต่งตั <งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที$ไดร้บัการแต่งตั <ง 

• เมื$อมกีารเปลี$ยนแปลงของ “รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” กรรมการและผูบ้รหิาร

ต้องปรบัปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการและผู้บรหิาร” โดยทนัทหีรอืภายใน      

7 วนัทาํการ นบัจากวนัที$มกีารเปลี$ยนแปลงรายการ 



• เลขานุการบรษิทัฯ สง่สาํเนาแบบ “รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” ใหก้บัประธาน

คณะกรรมการบรษิทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัที$บรษิทัฯ ไดร้บั

รายงานฉบบัดงักล่าว 

 » คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที$มีส่วนได้เสยีเข้าร่วมในกระบวนการ

ตดัสนิใจ โดยปกตแิลว้กรรมการและผูบ้รหิารที$มสีว่นไดเ้สยีในเรื$องใดๆ จะออกไปจากที$ประชุมและกลบัเขา้มาใน

ที$ประชุมอกีครั <ง เมื$อเรื$องนั <นๆ ไดถู้กตดัสนิใจแลว้ 

 » ให้ความสําคญัเกี$ยวกบัการทํารายการที$เกี$ยวโยงกนั ที$อาจจะนํามาซึ$งความขดัแย้งทางผลประโยชน์และได้

เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ในรายงานประจําปีนี< ซึ$งไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของความเกี$ยวโยง

กนั ความสาํคญัของการทาํรายการ มลูค่าของรายการ และแนวโน้มการทาํรายการในอนาคตและบรษิทัฯ ไม่เคย

มกีรณีไม่ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทั <งกฎหมายต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัรายการที$เกี$ยวโยงกนั 

 » ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี$ยวกบัมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในดงัรายละเอยีดที$กล่าวไวใ้นหวัขอ้ 

“การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจําปีนี<และยงัไม่เคยมกีรณีการใช้ข้อมูลภายในของ

กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารบรษิทัฯ  

3. บทบาทของผ ูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคญัต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี<การคา้ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน/สงัคม 

ภาครฐัและหน่วยงานอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง เนื$องจากบรษิทัฯ ตระหนักถงึแรงสนับสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ ในอนัที$จะช่วย

สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งกําไรให้กบับรษิทัฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดยีิ$งในการสรา้งความสําเรจ็ใน

ระยะยาวของบรษิทัฯ ทั <งนี<บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ซึ$งรวมถึงหวัขอ้ “กจิกรรมผูม้สี่วนได้เสยี” 

นโยบายและแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีในคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิตั ิและรวมถงึการจดัใหม้ชี่องทางบน

เว็บไซต์สําหรบัผู้มีส่วนได้เสยีสามารถใช้ติดต่อสื$อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามความประสงค ์โดยไม่ต้องผ่านผู้บรหิาร ของบรษิทัฯ ทั <งนี<คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มูล

รอ้งเรยีนเป็นความลบั ถา้การรอ้งเรยีนมมีลูความจรงิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะดาํเนินการเพื$อแกไ้ขตามความเหมาะสม 

 ด้านผู้บริหาร: บรษิัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของผู้บรหิารซึ$งเป็นส่วนหนึ$งของปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารมโีครงสรา้งที$เหมาะสมและเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี$ยอุตสาหกรรม และ

ค่าเฉลี$ยโดยทั $วไปของบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศไทย บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้้บรหิารของบรษิทัฯ ไดท้ํางานอย่างอสิระ

ปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หน้าที$และความรบัผดิชอบที$มอบหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 ด้านพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดวี่าพนักงานเป็นส่วนสําคญัของปจัจยัแห่งความสําเรจ็อกีปจัจยัหนึ$งของการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั $นคงและ

ความกา้วหน้าทางอาชพีและหลกัการอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน บรษิทัฯ มั $นใจว่าพนกังานมคีวามรูค้วาม

ชาํนาญที$จาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงานในธุรกจิของบรษิทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พงึปฏบิตัต่ิางๆ มาตรฐานการปฏบิตังิานที$

เกี$ยวขอ้ง และสนับสนุนให้มกีารพฒันาความรู้ความสามารถเพื$อให้ทนักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต และได้



อธบิายถงึการดูแลด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัของพนักงานที$ปฏบิตักิารบนเรอืของบรษิทัฯ ภายใต้หวัขอ้ “รายงาน

ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ในรายงานประจาํปีนี< 

 นอกจากนี< บรษิัทฯ จดัให้มนีโยบายด้านผลตอบแทนสาํหรบัพนักงานที$สํานักงานของบรษิทัฯ ทั <งในรูปของเงนิเดอืน 

โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสํารองเลี<ยงชพีตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ<นอยู่กบัผล

การปฏบิตังิาน หน้าที$และความรบัผดิชอบของพนกังาน สว่นเพิ$มอื$นๆ /โบนัสขึ<นอยู่กบัฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน

และแผนงานในอนาคตของบรษิทัฯ ในเรื$องการสรา้งแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบรษิทัฯ จะไม่มผีลตอบแทนระยะยาวสาํหรบั

พนักงานในรูปของ ESOP เนื$องจากบรษิทัฯ เหน็ว่าราคาหุน้ของบรษิทัฯ จะขึ<นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ ซึ$งพนักงานไม่สามารถ

ควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดยีวกบัอตัราค่าระวางเรอืในตลาดสากล นอกจากนี<ราคาหุน้ของบรษิัทฯ กไ็ม่ได้สะทอ้นถึงผลการ

ปฏบิตังิานของพนกังานที$แทจ้รงิ ดงันั <นบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนักงานของบรษิทัฯ ในรูปของเงนิ

โบนสัประจาํปี โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายที$กาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์น 

การจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารฝึกอบรมภายในและสง่พนกังานไปอบรม สาํหรบัพนกังานที$สาํนกังานและลกูเรอืบนเรอื โดยบรษิทัฯ 

จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทั <งหมดที$เกดิขึ<น นอกจากนี<บรษิทัฯ ยงัอนุญาตใหล้างานพเิศษและกาํหนดเวลาการทาํงานที$ 

ยดืหยุ่น สาํหรบัพนกังานที$ตอ้งการศกึษาในระดบัที$สงูขึ<น นอกจากนี<บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง

พนกังานดว้ยกนัและระหว่างพนกังานกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ  

 ด้านนายหน้า: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวี่านายหน้าเป็นสว่นหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของบรษิทัฯ และเป็น 

ผูท้ี$มบีทบาทสาํคญั ในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปฏบิตักิบันายหน้าดว้ยความเป็นธรรมตาม

เงื$อนไขการคา้ที$ตกลงร่วมกนัและคงรกัษามาตรฐานการคา้โดยทั $วไปไว ้เพื$อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัในระยะยาว 

 ด้านเจ้าหนี* เงินกู้ยืม: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวี่าเจา้หนี<เงนิกูย้มืเป็นสว่นหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ที$

สาํคญัของบรษิทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงนิแก่บรษิทัฯ ที$ตอ้งลงทุนในสนิทรพัยด์ว้ยเงนิลงทุนที$สงู บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัิ

ตามเงื$อนไขการกูย้มืเงนิต่างๆ รวมทั <งปฏบิตัติามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งนิ การชาํระคนื หลกัทรพัยค์ํ<าประกนัและขอ้ตกลงอื$นๆ 

ที$ตกลงร่วมกนัระหว่างสองฝา่ย 

 ด้านคู่ค้า: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความสาํคญัของคูค่า้ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ มั $นใจวา่เงื$อนไขทางการคา้

ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทั $วไป รวมทั <งการปฏบิตัติามเงื$อนไขทางการคา้อย่างเคร่งครดั 

 ด้านลูกค้า: บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดวี่าลกูคา้เป็นสว่นหนึ$งของปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของการดาํเนินธุรกจิของ 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึทาํการปกป้องผลประโยชน์ของลกูคา้ การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ รวมทั <งการใหบ้รกิารที$ได้

มาตรฐานและการรกัษาสารสนเทศที$เป็นความลบัของลกูคา้โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวหากไม่มกีารกาํหนดจาก

กฎหมาย ขอ้กาํหนด หรอืไดร้บัการยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถงึประเดน็ทางดา้นการตลาด การกาํหนดราคา 

รายละเอยีดของการใหบ้รกิาร คุณภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 ด้านคู่แข่ง: บรษิทัฯ ปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที$ด ี ไม่ทาํลายชื$อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการ

กล่าวหา บรษิทัที$เป็นคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยความไม่สจุรติและปราศจากขอ้มลูความจรงิ รวมทั <งไม่เขา้ถงึสารสนเทศที$เป็น

ความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารที$ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 



 ด้านชุมชนและ/หรือสงัคม: บรษิัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดถีึงความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม รวมถึงการ

สนับสนุน กิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที$อยู่รอบข้างมากกว่าที$มีกําหนดไว้ในกฎหมายและ

พยายามเขา้ไปมสีว่นร่วมทางสงัคม โดยบรษิทัฯ ไดร้ายงานสว่นนี<แยกไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงานด้านความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม” ในรายงานประจาํปีนี< 

 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบงัคบั: นอกเหนือจากที$ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบยีบเกี$ยวกบั

ธุรกจิการเดนิเรอืซึ$งบรษิัทฯ ต้องปฏิบตัิตามและได้อธบิายไว้ในรายงานประจําปีฉบบันี< บรษิัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดวี่า 

ภาครฐับาลคอืผูอ้อกกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ทาํหน้าที$ควบคุมเพื$อใหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความยุตธิรรมและ

ม ีความโปร่งใส บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทั <งกฎหมายต่างๆ ที$

เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และไดร้วมการสอบทานการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้ป็นหนึ$งในหน้าที$

ของ ฝา่ยตรวจสอบภายใน ซึ$งมผีูต้รวจสอบภายในที$มคุีณสมบตัเิป็นหวัหน้าฝ่าย โดยผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัทํารายงาน

สอบทานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ประจําปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดที$

กล่าว ในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจาํปีนี< 

 ด้านสิ�งแวดล้อม: บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การจดัการดา้นการขนสง่ทางทะเลที$ขาดความรบัผดิชอบนั <น จะก่อใหเ้กดิ 

ผลกระทบทางดา้นสิ$งแวดลอ้มที$รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ$งมลพษิทางนํ<า และ/หรอืมลพษิทางอากาศ ดงันั <นบรษิทัฯ จงึม ี

ความมุ่งมั $นที$จะปกป้องและอนุรกัษ์สิ$งแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัเทยีบเท่ากบัปจัจยัทางดา้นการคา้และการดําเนินธุรกจิ

บรษิทัฯ และสง่เสรมิการปฏบิตัติามนโยบายนี< ซึ$งไดร้ายงานสว่นนี<ภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพื�อความยั �งยืน”  

ในรายงานประจาํปีนี< 

 การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล: บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ทุกคน

ต้องปฎิบตัิตามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนสากลแก่พนักงานเพื$อนําไป

ปฏบิตัเิป็นสว่นหนึ$งในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกจิกรรมใดๆ ที$ละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

 จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัย์สินทางปัญญา: บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ 

ทุกคนตอ้งมคีวามรอบคอบและความระมดัระวงัในการใชง้านทรพัยส์นิทางปญัญา 

 นโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนัการทุจริตและการให้สินบน: บรษิัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังาน   มแีนวทางปฏบิตัเิกี$ยวกบัการป้องกนัการทุจรติและการใหส้นิบนดงันี< 

 » การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื$นใดที$อาจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างไมช่อบธรรมควรดาํเนินการ

อย่าง ถกูตอ้ง ตรงไปตรงมาและตอ้งมั $นใจไดว้่าการดาํเนินการนั <นจะไม่ทาํใหเ้กดิขอ้ครหา หรอืทาํใหบ้รษิทัฯ เสื$อม

เสยีชื$อเสยีง สิ$งของที$กรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัโดยปกตแิลว้จะเกบ็ไวใ้นสาํนกังาน หรอืแจกจ่ายใหก้บัพนกังานใน

บรษิทัฯ 

 » การจดัซื<อตอ้งดาํเนินตามขั <นตอนที$กาํหนดไวต้ามระเบยีบของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นธรรมแก่ผูท้ี$มสีว่นเกี$ยวขอ้ง 

โดยการตดัสนิใจตอ้งคาํนึงถงึความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพและบรกิารที$ไดร้บั รวมทั <งตอ้งสามารถ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งโปร่งใส 



 » ในการทาํธุรกรรมกบัภาครฐั บรษิทัฯ จะตอ้งหลกีเลี$ยงการกระทาํที$อาจจงูใจใหร้ฐัหรอืพนกังานของรฐัดาํเนินการที$

ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม อย่างไรกด็กีารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัหรอืการกระทาํใดๆ ในขอบเขตที$เหมาะสม

และเป็นธรรมเนียมปฏบิตันิั <นสามารถกระทาํได ้ เช่น การสง่สารเพื$อเป็นการแสดงความยนิด ีหรอืการใหช้่อดอกไม้

ในโอกาสต่างๆ เป็นตน้ 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

 บรษิทัฯ มกีารดแูลกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที$เกี$ยวขอ้งกบับรษิทัฯ อย่างเขม้งวด ทั <งขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลู

ที$มใิช่ขอ้มลูทางการเงนิและรายงานอื$นๆ โดยขอ้มลูจะตอ้งเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยผ่านช่องทางที$

ถูกตอ้งและผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัและมคีวามน่าเชื$อถอื 

 4.1 รายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและสารสนเทศทางการเงนิที$

ปรากฏในรายงานประจาํปี โดยมกีารนําเสนอรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อรายงานทางการเงนิ

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิที$ตรวจสอบแลว้ในรายงานประจาํปีนี< 

 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 

  ที$ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั <งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เมื$อวนัที$ 15 พฤศจกิายน 2550 เพื$อ

ทาํหน้าที$ดแูลเรื$องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยการนําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ 

ขอ้แนะนําและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี$ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการจะนําเสนอเพื$อขออนุมตัจิากที$ประชมุผูถ้อื

หุน้ ทั <งนี<รายละเอยีดเกี$ยวกบัคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื$อสมาชกิ คุณสมบตั ิ บทบาทหน้าที$ความ

รบัผดิชอบและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และเปิดเผยภายใตห้วัขอ้ 

“โครงสรา้ง    การจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี<. 

  ในปี 2554 และ 2553 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ เป็นจาํนวนที$กาํหนดเป็นรายปี ซึ$งไดร้บัอนุมตัิ

จากที$ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี<  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

    จาํนวนเงิน 

 รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 2554  2553 

 คณะ คณะ รวม คณะ คณะ รวม 

 กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ 

 บริษทั ตรวจสอบ  บริษทั ตรวจสอบ 

 1 พลเรอืเอก ดร.อํานาจ จนัทนมฎัฐะ * ประธานกรรมการบรษิทัฯ,  0.30  0.30 1.20  1.20 

   กรรมการอสิระ 

 2 นายธรีะ วภิูชนิน *** ประธานกรรมการบรษิทัฯ, 1.04 0.05 1.09 0.55 0.20 0.75 

   กรรมการอสิระ 

 3 นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 4 นายมนีูร มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการบรหิาร 0.55  0.55 0.55  0.55 



 5 นายคชูรู คาล ีวาเดยี กรรมการบรหิาร 0.55  0.55 0.55  0.55 

 6 นายไจปาล มนัสขุานี C กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 7 พลตํารวจโท เกยีรตศิกัดิ }  ประภาวตั * กรรมการอสิระ 0.14 0.10 0.24 0.55 0.40 0.95 

 8 นายชรีะ ภาณุพงศ ์* กรรมการอสิระ 0.14  0.14 0.55  0.55 

 9 นายสพุฒัน์ ศวิะศรอีําไพ B กรรมการอสิระ 0.55 0.35 0.90 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 0.14  0.14 0.55  0.55 

13 นายชยัภทัร ศรวีสิารวาจา ** กรรมการอสิระ 0.41  0.41 -  - 

14 นายกําธร ศลิาอ่อน **, A กรรมการอสิระ 0.41 0.15 0.56 -  - 

15 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์**, A กรรมการอสิระ 0.41 0.15 0.56 -  - 

16 นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์** กรรมการ 0.41  0.41 -  - 

   รวม 7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05 

*  กรรมการที$ลาออกในปี 2554 เนื$องจากหลกัเกณฑก์ารจาํกดัอายขุองกรรมการบรษิทัฯ ตามที$กําหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูล

กจิการของบรษิทัฯ ซึ$งการลาออกมผีลตั <งแต่วนัที$ 14 มนีาคม 2554 

**  กรรมการใหมท่ี$ไดร้บัการแต่งตั <งในปี 2554 แทนกรรมการที$ลาออก 

***  กรรมการที$ไดร้บัการแต่งตั <งเป็น ประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึ$งมผีลตั <งแต่วนัที$ 14 มนีาคม 2554 
A รวมคา่ตอบแทนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย 
B รวมคา่ตอบแทนจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย 
C กรรมการที$ทํางานในตําแหน่งบรหิารและทํางานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  

 สาํหรบัค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนสั (โบนสัที$จ่ายในระหวา่งปีเป็นโบนสัที$

อา้งองิมาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปีที$ผ่านมา) และอื$นๆ เช่น ค่าภาษเีงนิได ้ค่าเช่าบา้น ซึ$งในระหว่างปี 2554 

และปี 2553 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบรหิารและผูบ้รหิาร ดงัรายละเอยีดต่อไปนี< 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 
รายชื�อกรรมการ/ผู้บริหาร ตาํแหน่ง

  จาํนวนเงิน 

   2554  2553 

 1 นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ 22.26 25.99 

 2 นายมนีูร มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการ (การพาณิชย)์ 17.93 20.97 

 3 นายคชูรู คาล ีวาเดยี กรรมการ (การเงนิ) 16.32 19.12 

 4 นายไจปาล มนัสขุานี กรรมการ (ทํางานเตม็เวลาในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) 14.91 17.44 

 5 นายชลีาล โกปินาธาน ผูอ้ํานวยการ (การพาณิชย)์ 9.01 10.56 

 6 นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ ์ ผูอ้ํานวยการ (บรหิารกองเรอื) 7.72 9.11 

 7 นายโกดาการาจทีทลิ มรูาลี$ เมนนอน ผูอ้ํานวยการ (ดา้นเทคนิค) 7.54 8.83 

 8 นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้ํานวยการ (การจดัการความเสี$ยง) 7.56 8.87 

 9 นายสตเีฟน โคลา ผูอ้ํานวยการ (บรหิารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 5.43 6.38 



 10 นายกามาล กุมาร ดู ผูอ้ํานวยการ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 6.51 7.64 

 11 นายนิชคิานท ์โกรวนิ ดซีาย ผูอ้ํานวยการ (โครงการ) 6.85 7.69 

 12 นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ (การเงนิและบญัช)ี   

   และเลขานุการบรษิทั 4.25 4.76 

 13 นายกรินั กสิซารนิาท ไวด ี ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชแีละ MIS) 5.05 5.93 

 14 นายยิ$งยง กงัแฮ ผูจ้ดัการอาวโุส (การเงนิและบญัช)ี 3.08 3.50 

                               รวม 134.42 156.79 

การเทยีบเคยีงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ

ผูบ้รหิารระหว่างบรษิทัฯ กบักลุ่มบรษิทัทั $วไปและกลุ่มธุรกจิบรกิาร มดีงัรายละเอยีดขา้งล่างนี< 

(หน่วย : พนับาทต่อคนต่อปี) 

 *พีเอสแอล ** บริษทัจดทะเบียนทั *งหมด 
 

รายการ 2554 2553
 บริษทัจดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนทั *งหมด 

    ในกลุ่มธรุกิจบริการ 
 ค่าเฉลี�ย ค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี�ย ค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด 

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 9,601.43 11,199.29   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) 

 *พีเอสแอล ** บริษทัจดทะเบียนทั *งหมด 
 

รายการ 2554 2553
 บริษทัจดทะเบียนที�มี บริษทัจดทะเบียนทั *งหมด 

    ระดบัรายได้ต่อปีตั *งแต่   

    5,001-10,000 ล้านบาทต่อปี 
 ค่าเฉลี�ย ค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี�ย ค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด 

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 9,601.43 11,199.29 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 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 ซึ$งเป็นรายงานการสาํรวจฯปีล่าสดุ เนื$องจากไม่มกีารจดัทาํรายงานดงักล่าวในปี 2554 

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในสว่นของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

N.A. ไม่มขีอ้มลู เนื$องจากไมม่กีารจดัทาํรายงาน 

 4.3 ความสมัพนัธก์บัผ ูล้งทนุ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที$มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั <งรายงานขอ้มลู

ทางการเงนิและขอ้มลูทั $วไป ตลอดจนขอ้มลูสาํคญัที$อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วสารต่างๆ ดงักล่าว เพื$อใหผู้ล้งทุนและผูท้ี$เกี$ยวขอ้งรบัทราบ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ จดหมายแจง้ขา่วและจากการตดิต่อกบักรรมการผูจ้ดัการ ซึ$งบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อผูล้งทุน ดงันั <น 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นที$เกี$ยวกบัการบรกิารนกัลงทุนดว้ย บรษิทัฯ ไดก้าํหนดบุคคล เพื$อใหบ้รกิารขอ้มลู

ขา่วสารสาํหรบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหแ์ละประชาชนทั $วไป ซึ$งมรีายละเอยีดดงันี< 

 คุณคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ กรรมการผู้จดัการ (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผู้จดัการของบรษิัทฯ ได้รบั

การคดัเลอืกเป็น“นักลงทุนสมัพนัธ์ดเีด่นที$สุด” ในประเทศไทยในผลสาํรวจ

เกี$ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ ในเดอืนธนัวาคม 2553 จากนิตยสาร  

  “ASIAMONEY”) 

  โทรศพัท ์66 2696 8801 อเีมล ์kh@preciousshipping.com 

 คุณคชูร ูคาล ีวาเดยี  กรรมการบรหิาร 

  โทรศพัท ์66 2696 8836 อเีมล ์kw@preciousshipping.com 

 คุณณิชา หวงัศุภผล เจา้หน้าที$ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์

  โทรศพัท ์66 2696 8840 อเีมล ์corp@preciousshipping.com 

 คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ (การเงนิและบญัช)ี และเลขานุการบรษิทัฯ  

  โทรศพัท ์66 2696 8856 อเีมล ์som@preciousshipping.com 

  บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธต่์างๆ มากมาย โดยมกีรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ซึ$ง

รายละเอยีดของกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธใ์นช่วงสามปีที$ผ่านมา มดีงันี< 

 ปี/จาํนวนครั <ง พบปะกบั พบปะกบั การนําเสนอ การใหส้มัภาษณ์แก่ รวม 

  นกัวเิคราะห ์ นกัลงทุน (Presentation) หนงัสอืพมิพแ์ละทวี ี

 2554 38 33 13 2 86 

 2553 46 40 17 1 104 

 2552 44 33 21 4 102 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัฯ  

  จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ มสีดัสว่นที$สมัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัขนาดของกจิการและความ 



ซบัซอ้นทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ$งในปจัจุบนั คณะกรรมการบรษิทัฯ มจีาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 3 ท่าน 

และกรรมการ 1 ท่าน ซึ$งทาํหน้าที$บรหิารและปฏบิตังิานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานประจาํในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการที$

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิาร 3 ท่าน และกรรมการอสิระ 5 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิทัฯ ทั <งคณะ) และมี

คณะกรรมการตรวจสอบซึ$งประกอบดว้ยกรรมการอสิระทั <งหมด  

 คําจํากดัความ 

  กรรมการบริหาร (Executive Director)  

  คอื กรรมการที$มสีว่นเกี$ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการเตม็เวลาของบรษิทัฯ และไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนเป็น

ประจาํจากบรษิทัฯ ในรปูของเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนอื$นๆ ที$เทยีบเท่า 

  กรรมการอิสระ (Independent Director)  

  คอื กรรมการที$เป็นอสิระจากฝา่ยบรหิารจดัการ ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืกจิกรรมอื$นใดที$เกี$ยวขอ้งและไม่

มหีน้าที$ในการบรหิารจดัการในบรษิทัฯ และหรอืบรษิทัย่อย ซึ$งอาจมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

  คณุสมบัติของกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที$เกี$ยวขอ้ง ทั <งนี<ใหน้บั

รวมหุน้ที$ถอืโดยผูท้ี$เกี$ยวขอ้งดว้ย 

  เป็นกรรมการที$ไมม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที$เกี$ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที$ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทั <งในการบรหิารดา้น

การเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที$เกี$ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที$ไมใ่ช่เป็นผูท้ี$มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืความสมัพนัธท์างกฎหมาย รวมถงึผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง

หรอืญาตสินิทของกรรมการบรหิารผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที$ไมไ่ดร้บัการแต่งตั <งขึ<นเป็นตวัแทนเพื$อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึ$งเป็นผูท้ี$เกี$ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

  สามารถปฏบิตัหิน้าที$แสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที$ที$ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ โดยไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบรหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทั <งผูท้ี$เกี$ยวขอ้งหรอื ญาติ

สนิทของบุคคลดงักล่าว 

  คํานิยามของผ ูที้KเกีKยวขอ้ง 

  ผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง ความหมายจะรวมถงึผูท้ี$มคีวามสมัพนัธห์รอืเกี$ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในระดบัที$ทาํใหก้รรมการอสิระไม่

สามารถ ทาํหน้าที$ไดอ้ย่างอสิระหรอืคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เจา้หนี< ลกูหนี< หรอืผูท้ี$มคีวามเกี$ยวขอ้งทางธุรกจิอย่างมี

นยัสาํคญั เป็นตน้ 

 



  บทบาท หนา้ทีKและความรบัผิดชอบของกรรมการอิสระ 

  สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธุรกจิอื$นอย่างเพยีงพอที$จะปฏบิตัหิน้าที$ของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจําทุกครั <ง รวมทั <งตั <งประเดน็คําถามในที$ประชุม

เพื$อใหม้ั $นใจว่าผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื$นของบรษิทัฯ ไดร้บัความคุม้ครองและเพื$อใหม้ั $นใจว่าบรษิทัฯ มี

การปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี$ด ี

  มคีวามสามารถและเตม็ใจที$จะเรยีนรูธุ้รกจิของบรษิทัฯ พรอ้มที$จะแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ ตลอดจนอุทศิ

เวลาและ ทุ่มเทความสนใจที$จาํเป็นใหก้บับรษิทัฯ  

  จดัใหม้กีารประชุมในสว่นกรรมการอสิระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้รหิารบรษิทัฯ เพื$อพดูคุยในประเดน็ที$

เกี$ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน 

  จดัทาํหนงัสอืยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัที$ไดร้บัการแต่งตั <งใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระและกรณีที$ถูกรอ้งขอ 

  กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งที$ชดัเจนและไม่มกีรรมการอสิระท่านใดที$ดํารงตําแหน่งเกนิกว่าวาระที$กําหนด 

อย่างไรกต็าม เป็นการยากที$จะคน้หาผูท้ี$มคีวามเหมาะสมที$จะเขา้มารบัตําแหน่งกรรมการอสิระแทน อกีทั <งเมื$อพจิารณาถงึ

ความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระ และความเขา้ใจในธุรกจิตลอดระยะเวลาที$ดํารงตําแหน่งนํามาพจิารณา ดงันั <น ณ ปจัจุบนั

จงึยงัไม่มกีารกาํหนดเพดานสงูสดุของวาระการดาํรงตําแหน่งสาํหรบักรรมการอสิระ นอกจากวาระตามที$กฎหมายกาํหนด 

  คณะกรรมการอืKนๆ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั <งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ$งถอืเป็นสว่นหนึ$งของนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที$ดี

ของบรษิทัฯ โดยรายละเอยีดของสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหน้าที$และความรบัผดิชอบไดก้ล่าวไว ้ภายใต้

หวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจาํปีนี< 

  ที$ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื$อวนัที$ 15 พฤศจกิายน 2550 ไดแ้ต่งตั <งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการสรรหา  

       ในปี 2554 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั <งกรรมการใหม่ และกรรมการเดมิบางท่านใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง เพื$อ

เป็นสมาชกิคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และสมาชกิคณะกรรมการสรรหา ตามมตขิองที$ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ครั <งที$ 2/2554 เมื$อวนัที$ 14 มนีาคม 2554 และมตขิองที$ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั <งที$ 5/2554 เมื$อวนัที$ 3 พฤศจกิายน 

2554 ทั <งนี<รายละเอยีดของคณะกรรมการทั <งสองชุด เช่น รายชื$อ จาํนวนสมาชกิ คุณสมบตั ิ บทบาทหน้าที$และความ

รบัผดิชอบ ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และภายใตห้วัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี< 

  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

  ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธ์

ใดๆ กบัฝา่ยบรหิาร อกีทั <งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบั

กรรมการผูจ้ดัการ ทั <งนี<เพื$อเป็นการแบ่งแยกหน้าที$ ระหว่างการกาํหนดนโยบายและการบรหิารนโยบายที$กาํหนดไว ้

  เลขานกุารบริษทัฯ  

  สาํหรบัการกาํกบัดแูลกจิการที$ด ีบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั <งเลขานุการบรษิทัฯ ซึ$งไดแ้ก่ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ 

โดยมบีทบาทหน้าที$ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพื$อรบัผดิชอบในการดแูลและใหค้าํแนะนําแก่   

คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกี$ยวกบักฎเกณฑต่์างๆ ที$ตอ้งปฏบิตั ิ และการกาํกบัดแูลกจิการที$ดขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบ



จดัการประชมุคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามมตดิงักล่าว และการ

รกัษาเอกสารขอ้มลู 

 5.2 บทบาท หนา้ทีKและความรบัผิดชอบ 

     ภาวะผ ูนํ้าและวิสยัทศัน  ์

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูม้สี่วนสําคญัในการกําหนดทศิทางการดําเนินงานของบรษิทัฯ ไปสู่เป้าหมายและ 

วตัถุประสงค์ที$กําหนดไว้และเป็นผู้ที$มบีทบาทสําคญัในการกําหนดภารกจิ วิสยัทศัน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ การ

ดาํเนินธุรกจิ การกาํหนดอาํนาจหน้าที$ การบรหิารที$มปีระสทิธภิาพและการจดัการดําเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึการกํากบั

ดแูลกจิการขององคก์รเพื$อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ 

โดยคณะกรรมการ บรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกจิ และมคุีณสมบตัทิี$จะ

ปฏบิตังิานไดต้ามหน้าที$และความรบัผดิชอบ โดยยดึถอืมาตรฐานสงูสดุของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

  คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูพ้จิารณากําหนดบทบาทหน้าที$และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

อย่างชดัเจน ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี< 

     นโยบายเกีKยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตและเพิ$มมลูค่าใหแ้ก่ ผู้

ถอืหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดนโยบายเกี$ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการขึ<น โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 

มคีวามมุง่มั $นและเสรมิสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ โดยรวมถงึการกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ การ

ใหค้วามสาํคญัต่อความเพยีงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดแูลฝา่ยบรหิารใหด้าํเนินการตาม

นโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื$อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส 

และจรยิธรรมทางธุรกจิที$ดแีละไดจ้ดัทาํคู่มอืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการขึ<นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให ้

พนกังานในทุกระดบัชั <นไดร้บัทราบ ทั <งนี<เพื$อใหผู้ท้ี$เกี$ยวขอ้งทุกฝา่ยของบรษิทัฯ ไดม้คีวามตระหนกั และใหค้วามสาํคญั  ดา้น

การกาํกบัดแูลกจิการที$ด ีรวมทั <งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าว ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

  ค ู่มือนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลมุหลกัสาํคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนี%  

  1. สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

  2. โครงสรา้ง บทบาท หน้าที$ ความรบัผดิชอบและความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  3. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

  4. การควบคุมและการบรหิารความเสี$ยง 

  5. จรยิธรรมธุรกจิ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงักาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ รวมทั <งการประเมนิผลการ

ปฏบิตัติามคูม่อืนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั <งนี< เพื$อใหคู้ม่อืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ไดม้กีาร

ปรบัปรุงใหม้คีวาม ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 

  การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2554 ไดม้กีารพจิารณาเรื$อง “การประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ” 

(Corporate Governance Self- Assessment) โดยมหีวัขอ้สาํหรบัการประเมนิเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึ$งผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท์ี$ดมีากและ



คณะกรรมการบรษิทัฯ จะนําผลการประเมนิที$ไดไ้ปปรบัปรุงการกาํกบัดแูลกจิการใหด้ยีิ$งขึ<นต่อไป โดยบรษิทัฯ มคีวามตั <งใจที$

จะประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการเป็นประจาํทุกปี ซึ$งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที$ด ี ซึ$งการประเมนิการกาํกบัดแูล

กจิการครั <งต่อไปจะมขีึ<นในปี 2555  

  จริยธรรมธรุกิจ 

  บรษิทัฯ ไดอ้อกประกาศขอ้พงึปฏบิตัเิกี$ยวกบัจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื$อยดึถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตัหิน้าที$ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความโปร่งใส ซื$อสตัย ์สจุรติและเที$ยงธรรม และ

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดนี<ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  เพื$อเป็นการป้องกนัรายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จงึไดด้แูลอย่างรอบคอบ เมื$อเกดิรายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั <นตอน

การอนุมตัริายการที$อาจจะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี< 

  รายการทีKอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเป็นอย่างดถีงึรายการที$อาจนํามาซึ$งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที$

เกี$ยวโยงกนัและไดพ้จิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั <ง รวมทั <งมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทั <งการปฏบิตัติามนโยบาย/แนวทางของบรษิทัฯ 

โดยราคาและเงื$อนไขเสมอืนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกตมิาตรฐานทางการคา้ทั $วไป

และไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดมลูค่ารายการคู่สญัญา เหตุผล/ความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

  อกีทั <งคณะกรรมการตรวจสอบ และฝา่ยตรวจสอบภายในมกีารวางแผนงานตรวจสอบเรื$องการทาํรายการที$อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัใหม้กีารบรรจุเรื$องดงักล่าวไวใ้นแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี สาํหรบัปี 

2554 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื$อการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครั <งที$ 1/2555 ในเดอืนมกราคม 2555 พบว่าบรษิทัฯ มนีโยบายการอนุมตัริายการเพื$อป้องกนัการ

ทาํรายการที$อาจมคีวามขดัแยง้ทาง ผลประโยชน์ โดยรายการที$บรษิทัฯ มอียู่ในปจัจุบนัเป็นรายการที$มคีวามจําเป็นต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้การแขง่ขนัโดยทั $วไป โดยยดึถอืราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื$อ

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ รวมทั <งไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในรายงานประจาํปีอย่างเพยีงพอแลว้ 

  นอกจากนี< ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยเรื$องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที$เกี$ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที$มกีาร

แกไ้ขเพิ$มเตมิ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที$ ทจ.21/2551 เรื$องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนัและ

ที$มกีารแกไ้ขเพิ$มเตมิ รวมถงึหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื$องคําแนะนําในการปฏบิตัิ

ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ$งรายการที$เกี$ยวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ในรายงาน

ประจาํปีนี<และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ ซึ$งคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ารายการเกี$ยวโยงกนั

ของบรษิทัฯ เป็นรายการที$เหมาะสม และเพื$อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

 



   การจดัทํารายงานการถือครอง/ซื%อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

   เพื$อกาํกบัดแูลดา้นการใชข้อ้มลูภายใน บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการ ซึ$งหมายรวมถงึ คู่สมรสตอ้งรายงานการ

ถอืครอง/ซื<อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหท้ราบทุกครั <งที$มกีารซื<อขาย การเปลี$ยนแปลงในการถอืครอง/ซื<อขายหลกัทรพัย์

ของกรรมการกาํหนดใหม้กีารรายงานใหท้ี$ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบทุกไตรมาส 

   ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

   บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในระดบัปฏบิตังิานเพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างม ี

ประสทิธภิาพ จงึไดก้าํหนดอาํนาจ หน้าที$ ในการดาํเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มี

การควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื$อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และมกีารแบ่งแยกหน้าที$ผูป้ฏบิตังิาน  

ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื$อรกัษาไวซ้ึ$งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี< 

ยงัมรีะบบการควบคุมภายในที$เกี$ยวขอ้งกบัทางการเงนิและบญัช ีโดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานที$ชดัเจน และเพยีงพอ

เสนอผูบ้รหิารสายงานที$รบัผดิชอบ 

   บรษิทัฯ มฝีา่ยตรวจสอบภายในทาํหน้าที$ตรวจสอบเพื$อใหม้ั $นใจวา่การปฏบิตังิานหลกั และกจิกรรมการทางการเงนิ    

ที$สาํคญัของบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพภายใตแ้นวทางที$กาํหนดและกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง เพื$อใหม้ั $นใจว่า

บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบ

การปฏบิตังิานแต่ละแผนกและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื$อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็น

อสิระจากผูบ้รหิาร 

   สาํหรบัการควบคุมภายในที$เกี$ยวขอ้งกบัทางการเงนิและบญัช ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานที$ชดัเจนและ

เพยีงพอ เสนอผูบ้รหิารสายงานที$รบัผดิชอบ ทั <งนี<เพื$อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี< 

   1. เพื$อความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมทั <งการใชท้รพัยากรเพื$อก่อใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

   2. เพื$อความถูกตอ้ง เชื$อถอืไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงนิ 

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

   คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารความเสี$ยงและมหีน้าที$รบัผดิชอบโดยตรงใน

การ บรหิารความเสี$ยงขององคก์ร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื$อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ ใหด้าํเนินไป

อย่างรดักุมมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบาย

บรหิารความเสี$ยงและการควบคุมภายในบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคมุภายใน” ในรายงานประจาํปีนี< 

 5.3 การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารประชุมโดยปกตเิป็นประจาํทุกไตรมาส (ยกเวน้ในไตรมาสแรกที$อาจจะมกีารประชุม

คณะกรรมการ 2 ครั <ง) และมกีารประชุมพเิศษเพิ$มตามความจาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระการประชุมอย่างชดัเจน ล่วงหน้า 

และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ โดยเลขานุการบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบ

วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื$อให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชมุ 

  โดยปกตกิารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมขีึ<นภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถงึ 10 วนั 

ทั <งนี<เพื$อใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดถ้กูเสนอเขา้ไปในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื$อให้



คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาและรบัทราบ อย่างไรกต็ามในกรณีที$กรรมการท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืคาํถาม กรรมการท่าน

นั <นสามารถสอบถามขอ้สงสยัหรอืคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ ไดต้ลอดเวลา 

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกครั <ง ไดม้กีารจดบนัทกึการประชุมและจดัทาํอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี

การตรวจสอบ และรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็รายงาน

การประชุม พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ี$เกี$ยวขอ้งตรวจสอบได ้

  ปกตกิารประชมุแต่ละครั <งจะใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 ชั $วโมง โดยในปี 2554 ที$ผ่านมาคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีาร

ประชมุตามวาระปกตจิาํนวน 4 ครั <ง (ปี 2553: 4 ครั <ง) และมกีารประชมุตามวาระพเิศษจาํนวน 1 ครั <ง (ปี 2553: ไมม่ ีการประชมุ

ตามวาระพเิศษ) โดยการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัฯ แต่ละท่านสรุปไดด้งันี< 

 

 ชื$อกรรมการ การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทั <งหมด (ครั <ง) 

  ปี 2554 ปี 2553 

  การประชุมวาระปกต ิ การประชุมวาระพเิศษ การประชุมวาระปกต ิ

 1 พลเรอืเอก ดร.อํานาจ จนัทนมฎัฐะ * 1/1 - 4/4 

 2 นายธรีะ วภิูชนิน 4/4 1/1 4/4 

 3 นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ 4/4 1/1 4/4  

 4 นายมนีูร มอยนูดดนิ ฮาชมิ 4/4 1/1 4/4  

 5 นายคชูรู คาล ีวาเดยี 4/4 1/1 4/4 

 6 นายไจปาล มนัสขุานี 4/4 1/1 4/4 

 7 พลตํารวจโทเกยีรตศิกัดิ } ประภาวตั * 1/1 - 4/4 

 8 นายชรีะ ภาณุพงศ ์* 1/1 - 4/4 

 9 นายสพุฒัน์ ศวิะศรอีําไพ 4/4 1/1 3/4 

 10 นางสาวนิชติา้ ชาห ์ 4/4 1/1 3/4 

 11 นายกริติ ชาห ์ 4/4 0/1 4/4 

 12 นายปีเตอร ์เฟ็ดเดอรเ์ซ่น * 1/1 - 4/4 

 13 นายชยัภทัร ศรวีสิารวาจา ** 2/3 1/1 - 

 14 รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์** 3/3 0/1 - 

 15 นายกําธร ศลิาอ่อน ** 3/3 1/1 - 

 16 นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์** 3/3 0/1 - 

* กรรมการที$ลาออกในปี 2554 เนื$องจากหลกัเกณฑก์ารจาํกดัอายขุองกรรมการบรษิทัฯ ตามที$กําหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูล

กจิการของบรษิทัฯ ซึ$งการลาออกมผีลตั <งแต่วนัที$ 14 มนีาคม 2554 

**  กรรมการใหมท่ี$ไดร้บัการแต่งตั <งในปี 2554 แทนกรรมการที$ลาออกไป 

 คณะกรรมการที$ไม่เป็นผู้บรหิารสามารถจดัให้มกีารประชุมระหว่างกนั เพื$อที$จะพูดคุยในประเดน็ที$เกี$ยวขอ้งกบัการ

บรหิารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการที$เป็นผูบ้รหิารได ้

 5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื$อวนัที$ 4 สงิหาคม 2554 ไดม้กีารพจิารณาเรื$อง “การประเมนิการปฏบิตังิาน



ของคณะกรรมการบรษิทัฯ” (Board Self Assessment) ซึ$งมหีวัขอ้สาํหรบัการประเมนิเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ไดแ้ก่ 

 » โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ 

 » บทบาท หน้าที$และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 » ความพรอ้มของกรรมการ 

 » การกาํหนดกลยุทธแ์ละการวางแผนธุรกจิ 

 » การจดัการความเสี$ยงและการควบคุมภายใน 

 » การดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 » การตดิตามดแูลรายงานทางการเงนิและการดาํเนินงาน 

 » การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 » การทาํหน้าที$ของกรรมการ 

 » ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 

 » การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 » การสรรหา 

 » การพจิารณาค่าตอบแทน 

 » การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ 

  ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นเกณฑท์ี$ดเีลศิและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

จะนําผลการประเมนิที$ไดไ้ปปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าที$ของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีวามตั <งใจที$จะประเมนิการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปี ซึ$งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที$ด ี ซึ$งการประเมนิ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ครั <งต่อไปจะมขีึ<นในปี 2555 

 5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารถูกกาํหนดขึ<นตามหลกัการและนโยบายที$คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดและค่าตอบแทน

ของกรรมการบรหิารและกรรมการที$บรหิารงานเตม็เวลาในบรษิทัย่อยจะถูกพจิารณาอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดย

พจิารณาจากค่าตอบแทนสาํหรบัตําแหน่งที$เทยีบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ 

รวมทั <งผลการปฏบิตังิานของแต่ละคนที$ผ่านมา 

  ตั <งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแต่งตั <งและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเพื$อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล และสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนโดยทั $วไปและกลุ่มบรษิทัในอุตสาหกรรมขนสง่ได ้

  รปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสัและอื$นๆ เช่น ค่าภาษเีงนิได ้

ค่าเช่าบา้น และค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดเป็นเบี<ยประชมุรายปี ซึ$งไดร้บัการอนุมตัจิากที$ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยการจ่าย

ค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส”  

 5.6 การพฒันากรรมการและผ ูบ้ริหาร 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเพิ$มคุณค่าของกรรมการ โดยจดัใหม้กีารเขา้ร่วมกจิกรรมหลกัสตูร



และเขา้ร่วมสมัมนาต่างๆ เพื$อเป็นการเพิ$มพูนองค์ความรู้และทนัต่อการเปลี$ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิอย่าง   

ต่อเนื$อง โดยกรรมการบรษิทัฯ ทุกท่าน ไดม้กีารเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูรที$สาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น หลกัสตูร 

Director Certification Program (DCP), หรอือย่างน้อยต้องเขา้ร่วมอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) ซึ$งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

  ทั <งนี<ในปี 2554 มกีรรมการบรษิทัฯ ที$ไดร้บัการแต่งตั <งใหมจ่าํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายกาํธร ศลิาอ่อน         รอง

ศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์และนายอษิฎช์าญ ชาห ์เขา้ร่วมการอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) ซึ$งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  ในกรณีที$มบีุคคลใดไดร้บัการแต่งตั <งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการอนุมตัิจากผู้ถอืหุ้น 

เลขานุการบริษัทฯ จะดําเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสําหรบักรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจด

ทะเบยีน บรษิทัฯ คู่มอืนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิตั ิกฎหมาย ระเบยีบ แนวทาง

ปฏบิตัทิี$เกี$ยวขอ้งในการซื<อขายหุน้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

  ทั <งนี<ในปี 2554 บรษิทัไดม้กีารจดัปฐมนิเทศกรรมการใหมใ่หแ้ก่กรรมการบรษิทัฯ ที$ไดร้บัการแต่งตั <งใหม่ทั <งหมด  

4 ท่าน  


