
ค�ำจ�ำกัดควำม
 การก�ากบัดแูลกจิการ หรอื Corporate Governance หมายถงึ ระบบทีจ่ดัให้มโีครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์

ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น�าไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับ 

ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ประกอบ ค�าจ�ากดัความดงักล่าวในข้างต้น เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ มคีวามพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะผลกัดนัให้การก�ากบัดแูลกจิการดงักล่าว

เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในองค์กร 

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นมีความส�าคัญและเป็น 

สิง่จ�าเป็นส�าหรบัการเตบิโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื และเป็นการสร้างมลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 

จึงได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งรวมถึงรางวัลในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

• ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 2554 และ 2555 จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

• ได้รบัการจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเียีย่มและสมควรเป็นตวัอย่าง” และ “ดเียีย่ม” ส�าหรบัการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้

ส�าหรับปี 2555 และ 2554 ตามล�าดับ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิต” จากงาน Seatrade 

Asia Awards ประจ�าปี 2555

• ได้รับรางวัล “การบริหารจัดการธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจ�าปี 2555” ในเอเชีย จากงาน Lloyd's List Asia Awards 2012.

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี” จากงาน 

Seatrade Asia Awards ประจ�าปี 2555

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี” จากงาน 

International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ�าปี 2555

• ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอผลงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อประกอบ

การพิจารณารางวัล CSR Awards ประจ�าปี 2553 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกจากผลส�ารวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส�าหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย โดย “FinanceAsia” ที่มี 

การเผยแพร่ผลการส�ารวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษัทที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการบริษัทส�าหรับกลุ่มที่มี

มูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ่งใน “บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์” 

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง” ในงานประกาศ

รางวัลส�าหรับการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจ�าปี 2553

• ได้รับคัดเลือกจากผลส�ารวจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ให้เป็น 

“บริษัทดีเด่นในภาพรวมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” “บริษัทดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”  

“บรษิทัดเีด่นในด้านสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั” “บรษิทัดเีด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์” 

และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ) ในประเทศไทย

รำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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• ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น 

(Best CEO)” ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและกลาง (Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมาคม

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของไทย

• ได้รบัคดัเลอืกจากผลส�ารวจเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ โดยนติยสาร “ASIAMONEY” ทีม่กีารเผยแพร่ผลการส�ารวจ

ในนติยสาร Asia Money ฉบบัประจ�าเดอืนมกราคม 2553 ให้เป็น “บรษิทัดเีด่นในภาพรวมด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 

“บรษิทัดเีด่นในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” “บรษิทัดเีด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์” “นกัลงทนุสมัพนัธ์ดเีด่น” 

(นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ) ในประเทศไทย

• ได้รบัการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2552 ให้เป็น 1 ใน 3 

บริษัทดีเด่นในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการในประเทศไทย

• ได้รับการจัดอันดับในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้าน 

การก�ากับดูแลกิจการ จากรายชื่อบริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 60 บริษัทในเอเซีย

• ได้รับรางวัล “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในงาน “SET Awards 2006”

 การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและได้มุ่งปฏิบัติใน 

การปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธ ิซึง่นโยบายส�าหรบัการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้อยูใ่นส่วนของ 

คู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้

สารสนเทศภายใน และในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยและ

เพื่อผลประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้ บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

  1.1  พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้จัดท�าเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ 

ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในรายงานประจ�าปีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งใน 

การประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วนและเพยีงพอต่อการพจิารณา

แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ประวัติของกรรมการเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ ต�าแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ ประสบการณ์ 

การท�างาน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)

• การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• วิธีการสรรหา (กรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง)

• ผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา ในแง่ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  1.2  พิจำรณำนโยบำยและค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

ในข้อ 5.6 ในรายงานนี้ 
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  1.3  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอก

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

ของบรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี และได้ปรบัปรงุข้อมลูประกอบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ 

ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ชื่อส�านักงานสอบบัญชีภายนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ขออนุมัติ โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชี

กับค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ผ่านมา

• ความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทฯ เช่น การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ

• จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอก (ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนเดิม)

• การประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่านมา

• เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอก (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนใหม่)

  1.4  พิจำรณำนโยบำยจ่ำยเงินปันผล

  ปัจจบุนันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ได้อนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่ครัง้การประชมุผูถ้อืหุน้สามญั

ประจ�าปี 2547 และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะน�าเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

  1.5  พิจำรณำแผนกำรซื้อหุ้นคืน

  ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับแผนการด�าเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยผู้ถือหุ้น

อนมุตัใิห้คณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถท�าการซือ้หุน้ของบรษิทัฯ คนืได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และจัดให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและ 

ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ

  1.6  กำรประชุมผู้ถือหุ้น

  บรษิทัฯ ได้มกีารปฏบิตัติามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระส�าหรับ 

การประชมุและได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่จะได้ 

ปฏิบัติต่อเนื่องส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้น

รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นการให้สิทธิ

ที่มากกว่าที่กฎหมายก�าหนดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถน�าเสนอวาระ 

การประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

• บรษิทัฯ จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอต่อการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่ถอืเป็นนโยบายปกตขิองบรษิทัฯ โดยหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีจ่ะส่งถงึผูถ้อืหุน้ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

สามัญประจ�าปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระ 

การประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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• ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2555 บรษิทัฯ ได้เผยแพร่ก�าหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุ

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2555 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 52 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้ 

• บรษิทัฯ เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 

2555 (ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 32 วนั) และบรษิทัฯได้มอบหมายให้ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2555 (จัดส่งล่วงหน้า 26 วันก่อนวันประชุม)

• บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี ผ่านทางสือ่หนงัสอืพมิพ์รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหน้า ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

ได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะ

เป็นผู้ตอบค�าถาม

• บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน รวมถงึระบรุายชือ่ของกรรมการ

ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ในรายงานการประชมุยงัได้บนัทกึค�าถามและค�าตอบอย่างถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน วธิกีาร

ลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง

• บรษิทัฯ มนีโยบายจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิรณทีีม่เีหตกุารณ์ส�าคญัๆ ทีก่ระทบต่อการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพจิารณาทีถ่กูต้องครบถ้วนเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ เช่น 

ในปี 2547 กรณซีือ้เรอืเดนิทะเลจ�านวน 15 ล�า การท�าสญัญาว่าจ้างต่อเรอืเดนิทะเลใหม่จ�านวน 12 ล�าในปี 2550 

และจ�านวน 3 ล�าในปี 2551 เป็นต้น ซึง่บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสามกรณี

• บรษิทัฯ มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปันผลทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ยงัไม่ได้รบัและพยายามตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล

  ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯ มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 1 ครัง้ เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 

2555 ที่โรงแรม อมารี เอเทรียม โดยกรรมการทุกท่าน (ยกเว้นกรรมการหนึ่งท่าน: นางสาว นิชิต้า ชาห์) เข้าร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2555 ทัง้นีร้วมถงึประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ กรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการทุกท่าน กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ 

ประจ�าปี เพือ่ตอบค�าถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทางบญัชหีรอืการปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ีโดยประธาน

ในที่ประชุมได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดง 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชมุรวมทัง้ได้บนัทกึมตทิีป่ระชมุและประเดน็ต่างๆ ไว้ในรายงาน

การประชมุอย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว หลงัจากนัน้บรษิทัฯ ได้น�าส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ให้กบัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบันทึกการประชุม ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้

หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายในระยะเวลา 14 วันหลังวันประชุม

58
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
  บรษิทัฯ มัน่ใจในการให้ความส�าคญัถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้ในส่วนของการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส�าหรับเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

• ก�าหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง

• อ�านวยความสะดวกส�าหรบัการลงคะแนนเสยีงด้วยการจดัให้มกีารมอบฉนัทะ:  พร้อมทัง้ระบเุอกสารทีจ่�าเป็น

ในการมอบฉนัทะอย่างชดัเจนและได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ส่ง

ให้กบัผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีม่ากพอ และเท่าทีบ่รษิทัฯ สามารถกระท�าได้ภายใต้ข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

กล่าวคือ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วัน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดให้มีประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน

เสยีงแทนในการประชมุแต่ละครัง้ ซึง่รายละเอยีดต่างๆ ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้

• ก�าหนดให้มกีารลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 1 ชัว่โมง ก่อนเริม่ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้มเีวลาในการลงทะเบยีน

ที่เพียงพอ 

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�าหรับการประชุมแต่ละวาระ

• ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและเพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงจะใช้บตัรลงคะแนนเลอืกกรรมการ

เป็นรายบุคคล

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�า

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน 

หรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส�าหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์ในแง่ 

การตดิตามดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารท�าหน้าทีด้่วยความระมดัระวงัและซือ่สตัย์สจุรติโดยมวีธิกีารปฏบิตัดิงันี้

•  กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 

ผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

•  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของ “รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” กรรมการและผูบ้รหิาร

ต้องปรบัปรงุข้อมลูในแบบ “รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” โดยทนัทหีรอืภายใน 7 

วันท�าการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
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•  เลขานุการบริษัทฯ ส่งส�าเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันท�าการ

นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้า

มาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รายละเอียดของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งระบุถึงชื่อผู้เกี่ยวโยง ลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน แนวโน้ม 

การท�ารายการในอนาคต และมลูค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”

ในรายงานประจ�าปีนี้  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเหมาะสมเกีย่วกบัมาตรการดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไว้ในหวัข้อ 

“การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน” ในรายงานประจ�าปีนีแ้ละยงัไม่เคยมกีรณกีารใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ 

และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ 

 3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน 

และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน/สังคม ภาครัฐ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความส�าเร็จและ 

ความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหัวข้อ “กิจกรรม 

ผู้มีส่วนได้เสีย” นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ และรวมถึง 

การจดัให้มช่ีองทางบนเวบ็ไซต์ส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถใช้ตดิต่อสือ่สารในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ และสามารถ

ติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะเกบ็ข้อร้องเรยีนดงักล่าวเป็นความลบั และหากข้อร้องเรยีนมมีลูความจรงิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะด�าเนนิการ 

เพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

 ด้ำนผู้บริหำร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ 

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารมโีครงสร้างทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม 

และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ท�างานอย่าง

อิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ด้ำนพนกังำน : บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาพนกังานเป็นส่วนส�าคญัของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็อกีปัจจยัหนึง่ของการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ จึงก�าหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้า

ทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการจ้างงาน บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความช�านาญ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต และได้

อธิบายถึงการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “รายงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจ�าปีนี้

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ จดัให้มนีโยบายด้านผลตอบแทนส�าหรบัพนกังานทีส่�านกังานของบรษิทัฯ ทัง้ในรปูของเงนิเดอืน 

โบนัส และสวัสดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับ 

ผลการปฏบิตังิาน หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิม่อืน่ๆ /โบนสัขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน 
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และแผนงานในอนาคตของบรษิทัฯ ในเรือ่งการสร้างแรงจงูใจระยะยาว แม้ว่าบรษิทัฯ จะไม่มผีลตอบแทนระยะยาวส�าหรบั

พนักงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งพนักงานไม่สามารถ 

ควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึง 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯ 

ในรูปของเงินโบนัสประจ�าปี โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ 

ใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�าปีแก่พนักงาน

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ส�าหรับทั้งพนักงานที่ส�านักงาน และลูกเรือ 

บนเรือ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และ

ก�าหนดเวลาการท�างานทีย่ดืหยุน่ ส�าหรบัพนกังานทีต้่องการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิการสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ 

 ด้ำนนำยหน้ำ : บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีานายหน้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ และเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติกับนายหน้าด้วยความเป็นธรรม

ตามเงื่อนไขการค้าที่ตกลงร่วมกันและคงรักษามาตรฐานการค้าโดยทั่วไปไว้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ในระยะยาว

 ด้ำนเจ้ำหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ

ของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การช�าระคืนหลักทรัพย์ค�้าประกันและข้อตกลง

อื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

 ด้ำนคู่ค้ำ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้า

ต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

 ด้ำนลูกค้ำ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจของ 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างดทีีส่ดุ รวมทัง้การให้บรกิารที่

ได้มาตรฐาน และการรกัษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เว้นแต่มข้ีอกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ก�าหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การก�าหนด

ราคา รายละเอียดของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย 

 ด้ำนคู ่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย 

การกล่าวหาบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ข่งทางการค้าด้วยความไม่สจุรติ และปราศจากข้อมลูความจรงิ รวมทัง้ไม่เข้าถงึสารสนเทศทีเ่ป็น 

ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 ด้ำนชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้เอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยูร่อบข้างมากกว่าทีม่กี�าหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมส่ีวน

ร่วมทางสงัคม โดยบรษิทัฯ ได้รายงานส่วนนีแ้ยกไว้ภายใต้หวัข้อ “รายงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม” ในรายงานประจ�า

ปีนี้

 ด้ำนผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการ

เดนิเรอืซึง่บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามและได้อธบิายไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีา ภาครัฐบาล 

คือ ผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ท�าหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรม และ 

มคีวามโปร่งใส บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มผีูต้รวจสอบภายในทีม่คีณุสมบตัเิป็นหวัหน้าฝ่าย โดยผูต้รวจสอบภายในได้จดัท�ารายงานสอบทาน 
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ประจ�าปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ตาม

รายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

 ด้ำนสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการจัดการด้านการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน�้า และ/หรือ มลพิษทางอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึง 

มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด�าเนิน

ธรุกจิบรษิทัฯ และส่งเสรมิการปฏบิตัติามนโยบายนี ้ซึง่ได้รายงานส่วนนีภ้ายใต้หวัข้อ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” 

ในรายงานประจ�าปีนี้

 กำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกล : บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้อง

ปฎบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดั ให้ความรูค้วามเข้าใจในหลกัสทิธมินษุยชนสากลแก่พนกังานเพือ่น�าไปปฏบิตัิ

เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

 จรรยำบรรณว่ำด้วยทรพัย์สนิทำงปัญญำ : บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคน

ต้องมีความรอบคอบ และความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรให้สนิบน : บรษิทัฯ มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติ และ

การให้สินบน ดังนี้

• การรบัหรอืให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีอ่าจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด�าเนนิการ 

อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการด�าเนินการนั้นจะไม่ท�าให้เกิดข้อครหา หรือท�าให้บริษัทฯ  

เสือ่มเสยีชือ่เสยีง สิง่ของทีก่รรมการบรษิทัฯ ได้รบัโดยปกตแิล้วจะเกบ็ไว้ในส�านกังาน หรอืแจกจ่ายให้กบัพนกังาน

ในบริษัทฯ

• การจดัซือ้ต้องด�าเนนิตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ตามระเบยีบของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นธรรมแก่ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

โดยการตดัสนิใจต้องค�านงึถงึความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพ และบรกิารทีไ่ด้รบั รวมทัง้ต้องสามารถตรวจ

สอบได้อย่างโปร่งใส

• ในการท�าธรุกรรมกบัภาครฐั บรษิทัฯ จะต้องหลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจจงูใจให้รฐั หรอืพนกังานของรฐัด�าเนนิการ 

ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระท�าใดๆ ในขอบเขตที่

เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นสามารถกระท�าได้ เช่น การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือ 

การให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
  บรษิทัฯ มกีารดแูลกระบวนการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ อย่างเข้มงวด ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและ

ข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิ และรายงานอืน่ๆ โดยข้อมลูจะต้องเปิดเผยอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยผ่าน

ช่องทางที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ

  4.1  รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยมีการน�าเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจ�าปีนี้
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  4.2  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เพื่อ

ท�าหน้าที่ดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยการน�าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ 

ข้อแนะน�า และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบ และหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และเปิดเผยภายใต้หวัข้อ 

“โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

  ในปี 2555 และ 2554 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ เป็นจ�านวนทีก่�าหนดเป็นรายปี ซึง่ได้รบัอนมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงนิ

2555 2554

คณะ
กรรมการ 
บรษิทัฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

และก�ากบัดแูล
กจิการ

รวม คณะ
กรรมการ 
บรษิทัฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

และก�ากบัดแูล
กจิการ

รวม

1 พลเรอืเอก ดร.อ�านาจ จนัทนมฎัฐะ * ประธานกรรมการ 
บรษิทัฯ,  

กรรมการอสิระ

- - 0.30 0.30

2 นายธีระ วิภูชนิน *** ประธานกรรมการ 
บรษิทัฯ,  

กรรมการอสิระ

1.20 1.20 1.04 0.05 1.09 

3 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 0.55 0.55 0.55 0.55

4 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบรหิาร 0.55 0.55 0.55 0.55

5 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบรหิาร 0.55 0.55 0.55 0.55

6 นายไจปาล มันสุขานี **** กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

7 พลต�ารวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต * กรรมการอสิระ - - 0.14 0.10 0.24

8 นายชีระ ภาณุพงศ์ * กรรมการอสิระ - - 0.14 0.14

9 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ กรรมการอสิระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.35 0.90

10 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

11 นายกิริต ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

12 นายปีเต้อร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น * กรรมการอสิระ - - 0.14 0.14

13 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ** กรรมการอสิระ 0.55 0.55 0.41 0.41

14 นายก�าธร ศิลาอ่อน ** กรรมการอสิระ 0.55 0.20 0.75 0.41 0.15 0.56

15 รองศาสตราจารย์  ดร.ภวดิา ปานะนนท์ ** กรรมการอสิระ 0.55 0.20 0.75 0.41 0.15 0.56

16 นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ** กรรมการ 0.55 0.55 0.41 0.41

รวม 7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05

*        กรรมการที่ลาออกในปี 2554 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ�ากัดอายุของกรรมการบริษัทฯ ตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554

**  กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554 แทนกรรมการที่ลาออก
***    กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554
****  กรรมการที่ท�างานในต�าแหน่งบริหารและท�างานเต็มเวลาเหมือนพนักงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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  ส�าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (โบนัสที่จ่าย 

ในระหว่างปีเป็นโบนัสที่อ้างอิงมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) และอื่นๆ เช่น ค่าภาษีเงินได้ 

ค่าเช่าบ้าน ซึง่ในระหว่างปี 2555 และปี 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ระดับสูง ทั้งหมด 14 ท่าน (ปี 2554: 14 ท่าน) เป็นจ�านวนเงิน 106.58 ล้านบาท และ 134.42 ล้านบาท ตามล�าดับ

  คณะกรรมการบริหารที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย์)

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน)

  ผู้บริหารระดับสูงที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2555 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย์)

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน)

4. นายไจปาล มันสุขานี กรรมการ (ท�างานเต็มเวลาในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

5. นายชีลาล โกปินาธาน ผู้อ�านวยการ (การพาณิชย์)

6. นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์ ผู้อ�านวยการ (บริหารกองเรือ)

7. นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน ผู้อ�านวยการ (ด้านเทคนิค)

8. นายนีลากันตัน วาสุเดวัน ผู้อ�านวยการ (การจัดการความเสี่ยง)

9. นายสตีเฟน โคลา ผู้อ�านวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)

10. นายกามาล กุมาร ดู ผู้อ�านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

11. นายนิชิคานท์ โกรวิน ดีซาย ผู้อ�านวยการ (โครงการ)

12. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การเงินและบัญชี) 

และเลขานุการบริษัทฯ

13. นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีและ MIS)

14. นายยิ่งยง กังแฮ ผู้จัดการอาวุโส (การเงินและบัญชี)
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  การเทยีบเคยีงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบั

ดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และผู้บริหารระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอื่นๆและ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ
*พีเอสแอล 

** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มี
รายได้ 1,000 - < 5,000 

ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2555 2554 ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,048.94 20.00 3,120.00 686.75 20.00 5,050.00 1,044.86 20.00 10,917.03 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 749.46 25.00 1,970.15 392.86 20.00 2,000.00 546.07 15.00 6,768.00 

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 778.09 27.00 2,748.84 682.59 18.18 10,958.33 799.87 4.32 10,958.33 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43 3,613.64 829.36 9,601.43 3,629.36 104.13 42,161.43 4,156.46 5.32 42,161.43 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00 400.00 173.64 30.00 300.00 184.53 20.00 576.00 255.48 20.00 5,400.00 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

200.00 200.00 227.19 30.00 467.36  N.A.  N.A.  N.A. 194.41 9.67 2,400.00 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2554 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2555 2554 ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,064.05 2,099.08 1,100.00 1,400.00 197.50 268.30 2,178.00 8,497.00 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 484.46 1,016.01 310.00 589.00 134.00 169.40 1,310.00 3,837.00 

กรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  550.00 550.00 512.59 991.08 335.00 612.00 134.00 169.40 1,424.80   3,951.80 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00  400.00 544.06  3,075.23  472.50 1,467.00 55.00  335.00 1,570.00 7,889.00 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

 200.00  200.00 393.95 3,270.70  286.63  3,163.38 40.00 738.50 1,330.00  6,385.00 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน
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(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ

*พีเอสแอล 
** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 1,001 - 5,000 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2555 2554

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 845.75 1,293.09 602.00 893.71 215.00 245.00 2,997.33  5,197.33 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 392.29 663.69 338.00 534.67 155.00 175.00 1,020.00  1,920.00 

กรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  550.00 550.00 415.51 705.09 345.00 545.00 155.00 175.00 1,319.80   2,719.80 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00  400.00 451.33 631.33 460.00 660.00 51.40 171.40 945.20 1,165.20 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

 200.00  200.00 333.93 488.93 315.00 480.00 55.00 155.00 858.60 1,058.60 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ

*พีเอสแอล 
** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2555 2554

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,170.09 2,205.12 656.80 1,099.02 117.50 147.50 8,730.00 15,930.00 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 554.75 1,346.34 385.00 680.62 61.90 81.90 4,050.00  9,750.00 

กรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  550.00 550.00 579.90 1,249.78 435.00 714.00 66.90 86.90 4,050.00  8,850.00 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00  400.00 507.52 1,513.46 485.00 705.00 36.40 86.40 1,829.50 8,148.50 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

 200.00  200.00 376.15 1,245.96 301.50 484.00 40.00 90.00 1,830.00 6,885.00 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน
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  4.3  ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส�าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพือ่ให้ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งข่าว และจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนักลงทุน

สัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดบุคคล เพื่อให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู ้จัดการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู ้จัดการของบริษัทฯ  

ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นที่สุด” ในประเทศไทย ใน 

ผลส�ารวจเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ ในเดอืนธนัวาคม 2553 จากนติยสาร 

“ASIAMONEY”) 

โทรศัพท์ 66 2696 8801 อีเมล์ kh@preciousshipping.com

คุณคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 

โทรศัพท์ 66 2696 8836 อีเมล์ kw@preciousshipping.com

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การเงินและบัญชี) และเลขานุการบริษัทฯ 

โทรศัพท์ 66 2696 8856 อีเมล์ som@preciousshipping.com

  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง 

รายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง พบปะกับ
นักวิเคราะห์

พบปะกับ
นักลงทุน

การน�าสนอ
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์
แก่หนังสือพิมพ์

และทีวี

รวม

2555 50 35 12 8 105

2554 38 33 13 2 86

2553 46 40 17 1 104

 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
  5.1  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและ 

ความซบัซ้อนทางธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ในปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบรหิาร  

3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ซึง่ท�าหน้าทีบ่รหิารและปฏบิตังิานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานประจ�าในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ  

ทัง้คณะ) ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด 

    ค�ำจ�ำกัดควำม

    กรรมกำรบริหำร (Executive Director) 

  คอื กรรมการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการเตม็เวลาของบรษิทัฯ และได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนเป็นประจ�า

จากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า
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    กรรมกำรอิสระ (Independent Director) 

  คอื กรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารจดัการ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องและไม่มี 

หน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ

  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในการบรหิาร

ด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

  เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอื

ญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

  สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่สดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ 

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

    ค�ำนิยำมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ท�าให้กรรมการอิสระไม่

สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมี 

นัยส�าคัญ เป็นต้น

    บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระ

  สามารถเข้าถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธรุกจิอืน่อย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนได้อย่างมปีระสทิธผิล

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นค�าถามในที่ประชุมเพื่อ

ให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี

  มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศ

เวลาและ ทุ่มเทความสนใจที่จ�าเป็นให้กับบริษัทฯ 

  จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจ�าและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

  จดัท�าหนงัสอืยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรณทีีถ่กูร้องขอ
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  ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งทีช่ดัเจนและไม่มกีรรมการอสิระท่านใดทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิกว่าวาระทีก่�าหนด อย่างไร 

ก็ตาม เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการอิสระแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง 

ความสมัพนัธ์ของกรรมการอสิระ และความเข้าใจในธรุกจิตลอดระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งน�ามาพจิารณา ดงันัน้ ณ ปัจจบุนั

จงึยงัไม่มกีารก�าหนดเพดานสงูสดุของวาระการด�ารงต�าแหน่งส�าหรบักรรมการอสิระ นอกจากวาระตามทีก่ฎหมายก�าหนด

    คณะกรรมกำรอื่นๆ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายชื่อ จ�านวนสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

    กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

  ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไม่มคีวามสมัพนัธ์

ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ

กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่ก�าหนดไว้

    เลขำนุกำรบริษัทฯ 

  เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ ซึง่ได้แก่ นางสาวสมปรารถนา 

เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง 

รบัผดิชอบในการดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ทีต้่องปฏบิตั ิและหลกัการก�ากบั 

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล

  5.2  บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

    ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ใน

การด�าเนินธุรกิจ การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้อง

กบักฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ และ

มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก�าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

    นโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 

ความมุง่มัน่และเสรมิสร้างการก�ากบัดแูลกจิการ โดยรวมถงึการก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ การให้ 

ความส�าคญัต่อความเพยีงพอของระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน การก�ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตาม

นโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส 

และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ 

พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความส�าคัญกับ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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    คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักส�ำคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้
  1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

  2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

  5. จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตัิ

ตามคูม่อืนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี ทัง้นี ้เพือ่ให้คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุให้

มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2555 ได้มกีารพจิารณาเรือ่ง “การประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ” (Corporate 

Governance Self- Assessment) โดยมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม 

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึง่ผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีด่มีาก และคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะน�าผลการประเมนิทีไ่ด้ไปปรบัปรงุการก�ากบัดแูลกจิการให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป โดยบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะประเมนิ 

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2556 

    จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 

และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ จงึได้ดแูลอย่างรอบคอบ เมือ่เกดิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนด

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

    รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่ 

เกีย่วโยงกนัและได้พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายภายใน

และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�าหนด อีกทั้งการท�ารายการดังกล่าวได้อยู่บนพื้นฐานเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arms-Length Basis) ซึ่งเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไปและได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา 

เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงานประจ�าปีและในแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่อง

การท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจดัให้บรรจเุรือ่งดงักล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

ทกุปี ส�าหรบัปี 2555 ผูต้รวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดงักล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบั

ดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2556 ในเดือนมกราคม 2556 ซึ่งพบว่า 

บรษิทัฯ มนีโยบายการอนมุตัริายการเพือ่ป้องกนัการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการทีบ่รษิทัฯ 

มอียูใ่นปัจจบุนัเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขนั

โดยทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นส�าคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน

รายงานประจ�าปีอย่างเพียงพอแล้ว
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  นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไข 

เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มี

การแก้ไขเพิม่เตมิ รวมถงึหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งค�าแนะน�าในการปฏบิตัติาม

มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงาน

ประจ�าปีนีแ้ละรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ารายการเกีย่วโยงกนั 

ของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

    กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือครอง/ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการ ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรสต้องรายงาน 

การถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของกรรมการก�าหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

    ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป 

อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้ก�าหนดอ�านาจ หน้าที ่ในการด�าเนนิงานของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งาน  ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี ้ยงัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัทางการเงนิ และบญัช ีโดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบรายงานทีช่ดัเจน 

และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

  บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกั และกจิกรรมการทางการเงนิ

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่ก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า

บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

  ส�าหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและ 

เพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมทัง้การใช้ทรพัยากรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2. เพื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน

การบรหิารความเสีย่งขององค์กร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ให้ด�าเนนิไป

อย่างรดักมุมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลวุตัถปุระสงค์ ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดและเปิดเผยนโยบาย

บรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และในหวัข้อ “การควบคมุภายใน” ในรายงานประจ�าปีนี้
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  5.3  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส (ยกเว้นในไตรมาสแรกที่อาจจะมีการประชุม

คณะกรรมการ 2 ครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน 

ล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า โดยเลขานกุารบรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อม 

ระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือ่ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมขีึน้ภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ 

7 ถงึ 10 วนั เพือ่ให้รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการได้ถกูเสนอเข้าไปในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการท่านใดมี 

ข้อสงสัยหรือค�าถาม กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือค�าถามดังกล่าวได้โดยตรงกับกรรมการบริหารได้

ตลอดเวลา

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดท�าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บ

รายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2555 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ 

มกีารประชมุตามวาระปกตจิ�านวน 4 ครัง้ (ปี 2554: 4 ครัง้) และมกีารประชมุตามวาระพเิศษจ�านวน 1 ครัง้ (ปี 2554: มกีาร

ประชุมตามวาระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชือ่กรรมการ

การเข้าร่วมประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

ปี 2555 ปี 2554

การประชมุ

วาระปกติ

การประชมุ

วาระพเิศษ

การประชมุ

วาระปกติ

การประชมุ

วาระพเิศษ

1. พลเรือเอก ดร.อ�านาจ จันทนมัฎฐะ * - - 1/1 -

2. นายธีระ วิภูชนิน 4/4 1/1 4/4 1/1

3. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 4/4 1/1 4/4 1/1

4. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 4/4 1/1 4/4 1/1

5. นายคูชรู คาลี วาเดีย 4/4 1/1 4/4 1/1

6. นายไจปาล มันสุขานี 4/4 1/1 4/4 1/1

7. พลต�ารวจโทเกียรติศักดิ์ ประภาวัต * - - 1/1 -

8. นายชีระ ภาณุพงศ์ * - - 1/1 -

9. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ 4/4 1/1 4/4 1/1

10. นางสาวนิชิต้า ชาห์ 1/4 1/1 4/4 1/1

11. นายกิริต ชาห์ 4/4 1/1 4/4 0/1

12. นายปีเตอร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น * - - 1/1 -

13. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ** 4/4 1/1 2/3 1/1

14. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ** 4/4 1/1 3/3 0/1

15. นายก�าธร ศิลาอ่อน ** 4/4 1/1 3/3 1/1

16. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ** 4/4 1/1 3/3 0/1

* กรรมการทีล่าออกในปี 2554 เนือ่งจากหลกัเกณฑ์การจ�ากดัอายขุองกรรมการบรษิทัฯ ตามทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554

**  กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554 แทนกรรมการที่ลาออกไป
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  คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุมระหว่างกัน เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานและผลการด�าเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้

  5.4  กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ความพร้อมของกรรมการ

• การก�าหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ

• การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

• การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การติดตามดูแลรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

• การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

• การสรรหา

• การพิจารณาค่าตอบแทน

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศและคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมิน

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี ้การประเมนิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2556

  5.5  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงาน 

ของกรรมการผู้จัดการ” (Managing Director Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การปฏิบัติตามกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

• การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว
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  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ

ประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี ้การประเมนิ

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2556

  5.6  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารถกูก�าหนดขึน้ตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด และค่าตอบแทนของ

กรรมการบริหาร และกรรมการที่บริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ 

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

  ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีารพจิารณาค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารเพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

สากล และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งได้

  รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและอื่นๆ เช่น  

ค่าภาษเีงนิได้ ค่าเช่าบ้าน เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการก�าหนดเป็นเบีย้ประชมุรายปี 

ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้เปิดเผย

ไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” 

  5.7  กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร

และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

อย่างต่อเนือ่ง โดยกรรมการบรษิทัฯ ทกุท่าน ได้เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีส่�าคญัและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลกัสตูร 

Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ทัง้นีใ้นปี 2555 กรรมการบรษิทัฯ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายก�าธร ศลิาอ่อน และรองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

    กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

  ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

เลขานกุารบรษิทัฯ จะด�าเนนิการรายงานและจดัเตรยีมเอกสารส�าหรบักรรมการใหม่ เช่น คูม่อืกรรมการ เอกสารการจดทะเบยีน 

บริษัทฯ คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

  ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมด 

4 ท่าน 
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