
รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

ค�าจ�ากัดความ

 กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร หรอื Corporate Governance หมำยถงึ ระบบทีจ่ดัให้มโีครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสมัพนัธ์ 

ระหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั น�ำไปสูก่ำรเตบิโตและเพิม่คณุค่ำให้กบั

ผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ ค�ำจ�ำกัดควำมดังกล่ำวในข้ำงต้น เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ มคีวำมพยำยำมอย่ำงยิง่ทีจ่ะผลกัดนัให้กำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ภำยในองค์กร 

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีนั้นมีควำมส�ำคัญและเป็น 

สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว ดังนั้น คณะกรรมกำร 

บรษิทัฯ จงึได้จดัท�ำคูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรยิธรรมธรุกจิและแนวทำงปฏบิตัทิีด่โีดยได้สือ่สำรให้พนกังำนทกุคน

ทรำบผ่ำนช่องทำงอีเมล์ และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงรำงวัลในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังต่อไปนี้

•  ได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเีลศิ” ส�ำหรบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนรำยงำนผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทั

จดทะเบียน 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 2554 2555 และ 2556 จำกบรรษัทภิบำลแห่งชำติ

• ได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเีลศิ” ส�ำหรบักำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ส�ำหรบัปี 2556 และ 2555 ตำมล�ำดบั 

จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รับรำงวัล “บริษัทจดทะเบียนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในงำน SET Awards ประจ�ำปี 2556

• ได้รับรำงวัล “CSRI Recognition ประจ�ำปี 2556” เพื่อประกำศเกียรติคุณแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนำกำร

อย่ำงต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอยำ่งที่ดีส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ 

อย่ำงยั่งยืน จัดขึ้นโดยสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ได้รับรำงวัลชนะเลิศในด้ำน “ควำมปลอดภัยทำงทะเล” จำกงำน Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2556

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล “ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำเปียก/แห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2556

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล ”ผู ้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ�ำปี 2556

• นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ ได้รับรำงวัล “บุคคลผู้ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต” จำกงำน 

Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2555

• ได้รบัรำงวลั “กำรบรหิำรจดักำรธรุกจิเรอืทีด่ทีีส่ดุประจ�ำปี 2555” ในเอเชยี จำกงำน Lloyd's List Asia Awards 2012

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล “ผู ้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2555

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล “ผู ้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ�ำปี 2555
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• ในปี 2553 บรษิทัฯ ได้รบักำรคดัเลอืกให้น�ำเสนอผลงำนข้อมลูควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เพือ่ประกอบกำร 

พิจำรณำรำงวัล CSR Awards ประจ�ำปี 2553 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกจำกผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรส�ำหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย โดย “FinanceAsia”  

ทีม่กีำรเผยแพร่ผลกำรส�ำรวจในเดอืนเมษำยน 2553 ให้เป็น “บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัส�ำหรบักลุม่

ที่มีมูลค่ำตลำดขนำดกลำง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ่งใน “บริษัทดีเด่นด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์” 

• ได้รบักำรเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ำรอบสดุท้ำยเพือ่เข้ำชงิรำงวลั “ผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง” ในงำนประกำศ

รำงวัลส�ำหรับกำรค้ำทำงทะเลในทวีปเอเชีย ประจ�ำปี 2553

• ได้รับคัดเลือกจำกผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรประจ�ำปี 2553 โดยนิตยสำร “ASIAMONEY” ให้เป็น 

“บรษิทัดเีด่นในภำพรวมด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี “บรษิทัดเีด่นในด้ำนกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส” 

“บริษัทดีเด่นในด้ำนสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน” “บริษัทดีเด่นด้ำนนักลงทุน

สัมพันธ์” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ) ในประเทศไทย

• ในปี 2552 นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียนดีเด่น 

(Best CEO)” ในกลุม่บรษิทัทีม่มีลูค่ำตลำดขนำดเลก็และกลำง (Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมำคม

นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ของไทย

• ได้รับคัดเลือกจำกผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยนิตยสำร “ASIAMONEY” ที่มีกำรเผยแพร่ 

ผลกำรส�ำรวจในนิตยสำร Asia Money ฉบับประจ�ำเดือนมกรำคม 2553 ให้เป็น “บริษัทดีเด่นในภำพรวมด้ำน 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” “บริษัทดีเด่นในด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส” “บริษัทดีเด่นด้ำนนักลงทุน

สัมพันธ์” “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ) ในประเทศไทย

• ได้รับกำรจัดอันดับตำมรำยงำนของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2552 ให้เป็น 

1 ใน 3 บริษัทดีเด่นในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจำกผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในประเทศไทย

• ได้รับกำรจัดอันดับในปี 2550 จำกนิตยสำร “The Asset” ของฮ่องกง ให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้ำน 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร จำกรำยชื่อบริษัทที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจ�ำนวน 60 บริษัทในเอเซีย

• ได้รบัรำงวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในงำน “SET Awards 2006”

นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 
ขึ้นรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

ในงาน SET Awards ประจ�าปี 2556

นายไจปาล มันสุขานี กรรมการของบริษัทฯ 
ขึ้นรับรางวัลทางด้านความปลอดภัยทางทะเล 
ในงาน Seatrade Asia Awards ประจ�าปี 2556
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 การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ เละรกัษำไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์อนัดแีละผลประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้ สทิธพิืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ สทิธใินกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ สทิธใินส่วนแบ่งก�ำไรของบรษิทัฯ 

สทิธใินกำรได้รบัเงนิปันผล สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรเสนอวำระส�ำหรบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธิ

ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชหีรอืก�ำหนดค่ำสอบบญัช ีและสทิธใินกำรมส่ีวนร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อ

บริษัทฯ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรส�ำคัญที่มีผลต่อทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน ข่ำวสำรจำกผู้บริหำร 

และข้อมูลอื่นๆ ที่ส�ำคัญผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ 

ได้ด�ำเนนิธรุกจิโดยกำรปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้และกำรส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยได้ใช้สทิธขิองตน ซึง่นโยบำยส�ำหรบั

กำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ วิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชี กำรใช้

สำรสนเทศภำยใน และในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรจะต้องมคีวำม

ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย

และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้ บำงส่วนของนโยบำยและกระบวนกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

มีดังต่อไปนี้

  1.1  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
  บริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติม 

ข้อมลูอืน่ๆ ของกรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละท่ำนในรำยงำนประจ�ำปีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 

แต่งตั้งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ

ต่อกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• ประวตัขิองกรรมกำรเบือ้งต้น ได้แก่ ชือ่ ต�ำแหน่ง อำย ุประวตักิำรศกึษำ กำรฝึกอบรม อำชพี ประสบกำรณ์

กำรท�ำงำน และข้อพิพำททำงกฎหมำย (ถ้ำมี)

• กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• วิธีกำรสรรหำ (กรณีพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง)

• ผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ผ่ำนมำ ในแง่ของกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

  1.2  พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยว่ำด้วยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งจะพิจำรณำอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี โดยได้เปิดเผยแนวทำง/วธิกีำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัฯ 

ในข้อ 5.6 ในรำยงำนนี้ 

  1.3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทฯ ซึ่งพิจำรณำอนุมัติโดย 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี และได้ปรับปรุงข้อมูลประกอบกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ภำยนอกของบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว 

มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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• ชื่อส�ำนักงำนสอบบัญชีภำยนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชภีำยนอกส�ำหรบัปีทีข่ออนมุตั ิโดยแยกต่ำงหำกอย่ำงชดัเจนระหว่ำงค่ำสอบบญัชี 

กับค่ำบริกำรอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบบัญชี

• ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภำยนอกส�ำหรับปีที่ผ่ำนมำ

• ควำมสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทฯ เช่น กำรเป็นที่ปรึกษำให้กับบริษัทฯ

• จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีภำยนอก (ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกคนเดิม)

• กำรประเมินผลงำนของผู้สอบบัญชีภำยนอกในปีที่ผ่ำนมำ

• เหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภำยนอก (ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกคนใหม่)

  1.4  พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล
  ปัจจุบันนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ได้อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อครั้งกำรประชุมผู้ถือหุ้น

สำมัญประจ�ำปี 2547 และถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต บริษัทฯ จะน�ำเสนอให้มีกำรพิจำรณำอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

  1.5  พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน
  ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรซื้อหุ้นคืน โดย 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถท�ำกำรซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนได้ โดยให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และจัดให้ 

มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ

  1.6  การประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส�ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระส�ำหรับ 

กำรประชุมและได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ

ซึ่งจะได้ปฏิบัติต่อเนื่องส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียวหรือ 

หลำยท่ำนทีม่หีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 2,000,000 หุน้ สำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลทีม่ี

ควำมเหมำะสมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2556 จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

2556 ซึง่เป็นกำรให้สทิธทิีม่ำกกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนดต่อผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำย และช่องทำง 

กำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกำศผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่ม 

ผูถ้อืหุน้สำมำรถน�ำเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรเพือ่พจิำรณำบรรจุ

ในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมล่วงหน้ำส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 ก่อนวันประชุม

• บริษัทฯ จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นนโยบำยปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นส�ำหรับ 

กำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี ได้ระบถุงึจดุประสงค์ เหตผุล และควำมเหน็ของกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบ

ในแต่ละวำระกำรประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่แก้ไขวำระกำรประชุมถ้ำไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

• ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ก�ำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระ 

กำรประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำผ่ำนเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่  

4 กมุภำพนัธ์ 2556 (ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้  55 วนั) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้จดัสรรเวลำเพือ่มำเข้ำร่วมประชมุได้ 
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• บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 

กุมภำพันธ์ 2556 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 38 วัน) และบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รับฝำก 

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ�ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุ้นของบรษิทัฯ ด�ำเนนิกำรจดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 (จัดส่งล่วงหน้ำ  30 วันก่อนวันประชุม)

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ผ่ำนทำงสื่อหนังสือพิมพ์รำยวันทั้งฉบับ

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เป็นเวลำ 3 วันติดต่อกันและประมำณ 14 วันล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุม 

ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้อย่ำงเตม็ทีใ่นกำรมส่ีวนร่วมในกำรประชมุผูถ้อืหุน้และสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ 

ได้ซักถำมในประเด็นสงสัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหำรและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ 

จะเป็นผู้ตอบค�ำถำม

• บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงระบุรำยชื่อของ

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ ในรำยงำนกำรประชมุยงัได้บนัทกึค�ำถำมและค�ำตอบอย่ำงถกูต้องครบถ้วนและ

ชัดเจน วิธีกำรลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลกำรลงคะแนนเสียง

• บรษิทัฯ มนีโยบำยจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนมุตักิรณทีีม่เีหตกุำรณ์ส�ำคญัๆ ทีก่ระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน 

ของบริษัทฯ โดยจัดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

เช่น ในปี 2547 กรณีซื้อเรือเดินทะเลจ�ำนวน 15 ล�ำ กำรท�ำสัญญำว่ำจ้ำงต่อเรือเดินทะเลใหม่จ�ำนวน 12 ล�ำ

ในปี 2550 และจ�ำนวน 3 ล�ำในปี 2551 เป็นต้น ซึง่บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเพือ่ท�ำหน้ำที่

เป็นที่ปรึกษำให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสำมกรณี

• บริษัทฯ มีกำรติดตำมและสอบทำนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ได้รับและพยำยำมติดต่อกับ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจำกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลและให้ค�ำแนะน�ำ

แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถึงวิธีกำรรับเงินปันผล

  ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี เมื่อวันที่ 1 

เมษำยน 2556 ที่โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ  เดิมชื่อโรงแรม อมำรี เอเทรียม โดยกรรมกำรทุกท่ำน เข้ำร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 ทั้งนี้รวมถึงประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรทุกท่ำน กรรมกำรอิสระ และผู้สอบบัญชีภำยนอกได้เข้ำร่วมในกำรประชุม

สำมัญประจ�ำปี เพื่อตอบค�ำถำมจำกผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทำงบัญชีหรือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี 

โดยประธำนในที่ประชุมได้อธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อกำรประชุมเริ่มขึ้น และ

เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ซกัถำม

และแสดงควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในแต่ละวำระกำรประชมุรวมทัง้ได้บนัทกึมตทิีป่ระชมุและประเดน็ต่ำงๆ 

ไว้ในรำยงำนกำรประชมุอย่ำงถกูต้องและครบถ้วนแล้ว หลงัจำกนัน้บรษิทัฯ ได้น�ำส่งรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ให้กบั

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรำยงำนกำรประชมุพร้อมทัง้วดีโีอบนัทกึกำรประชมุ ดงักล่ำวในเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยในระยะเวลำ 14 วันหลังวันประชุม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  บริษัทฯ มั่นใจในกำรให้ควำมส�ำคัญถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิและผูถ้อืหุน้สถำบนั ทัง้ในส่วนของกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ กำรจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส�ำหรับเรื่องที่เป็นสำระส�ำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• ก�ำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
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• อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบักำรลงคะแนนเสยีงด้วยกำรจดัให้มกีำรมอบฉนัทะ:  พร้อมทัง้ระบเุอกสำรทีจ่�ำเป็น

ในกำรมอบฉนัทะอย่ำงชดัเจนและได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภำยในระยะเวลำที่มำกพอ และเท่ำที่บริษัทฯ สำมำรถกระท�ำได้ภำยใต้ข้อบังคับต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุม

ด้วยตนเอง บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดให้มปีระธำนกรรมกำร และ/หรอื กรรมกำรอสิระรบัมอบฉนัทะเพือ่เข้ำร่วม

ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในกำรประชมุแต่ละครัง้ ซึง่รำยละเอยีดต่ำงๆ ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ

ผูถ้อืหุน้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสอื

เชญิประชมุผูถ้อืหุน้ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ให้สำมำรถดำวน์โหลดได้

• ก�ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลำในกำร 

ลงทะเบียนที่เพียงพอ 

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�ำหรับกำรประชุมแต่ละวำระ

• ได้ใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วม

ประชุมและเพื่อควำมถูกต้องแม่นย�ำในกำรนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกำสให้แก่ผูถ้อืหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรล่วงหน้ำ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำร 

บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือก

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล

• ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

• กรรมกำรได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมกำรได้รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบเป็นประจ�ำ

• กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสีย 

ของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีควำมเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส�ำหรับใช้ประโยชน์ 

ในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวนั้น 

ยังมีประโยชน์ในแง่กำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรท�ำหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังและซื่อสัตย์

สุจริตโดยมีวิธีกำรปฏิบัติดังนี้

- กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ

ผู้บริหำร” ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

- เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” กรรมกำรและ 

ผู้บริหำรต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” โดยทันที

หรือภำยใน 7 วันท�ำกำร นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร

- เลขำนกุำรบรษิทัฯ ส่งส�ำเนำแบบ “รำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร” ให้กบัประธำน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ภำยใน 7 วนัท�ำกำร

นับจำกวันที่บริษัทฯ ได้รับรำยงำนฉบับดังกล่ำว

• คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงไม่ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่ส่ีวนได้เสยีเข้ำร่วมในกระบวนกำร

ตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจำกที่ประชุมและกลับ

เข้ำมำในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รำยละเอยีดของกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ระบถุงึชือ่ผูเ้กีย่วโยง ลกัษณะของควำมเกีย่วโยงกนั แนวโน้ม 

กำรท�ำรำยกำรในอนำคต และมลูค่ำของรำยกำรในแต่ละรำยกำร ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”

ในรำยงำนประจ�ำปีนี ้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่เคยมกีรณไีม่ปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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• ปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเหมำะสมเกีย่วกบัมำตรกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในดงัรำยละเอยีดทีก่ล่ำวไว้ในหวัข้อ 

“การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน” ในรำยงำนประจ�ำปีนีแ้ละยงัไม่เคยมกีรณกีำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำร 

และ/หรือผู้บริหำรบริษัทฯ 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน เช่น ผู้ถือหุ้น 

พนักงำน และผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี้กำรค้ำ คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชน/

สังคม ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ 

ในอันที่จะช่วยสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงก�ำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่ำงดียิ่ง 

ในกำรสร้ำงควำมส�ำเรจ็และควำมมัง่คัง่ในระยะยำวให้กบับรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุแก้ไขเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

ซึ่งรวมถึงหัวข้อ “กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย” นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ

แนวทำงปฏบิตั ิและรวมถงึกำรจดัให้มช่ีองทำงบนเวบ็ไซต์ส�ำหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถใช้ตดิต่อสือ่สำรในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นต่ำงๆ และสำมำรถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมควำมประสงค์ โดยไม่ต้องผำ่นผู้บริหำร

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเก็บข้อร้องเรียนดังกลำ่วเป็นควำมลับ และหำกข้อร้องเรียนมีมูลควำมจริง  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขตำมควำมเหมำะสม

  ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้บริหำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของ 

กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรมโีครงสร้ำงทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัค่ำเฉลีย่อตุสำหกรรม 

และค่ำเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ท�ำงำน

อย่ำงอสิระปรำศจำกกำรแทรกแซง ภำยใต้บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีม่อบหมำยโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

  ด้านพนกังาน : บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำพนกังำนเป็นส่วนส�ำคญัของปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็อกีปัจจยัหนึง่ของกำร

ด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ จงึก�ำหนดวธิกีำรจ้ำงงำน ควำมเท่ำเทยีมกนัในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมัน่คง และควำม

ก้ำวหน้ำทำงอำชพี และหลกักำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังำน และกำรจ้ำงงำน บรษิทัฯ มัน่ใจว่ำพนกังำนมคีวำมรูค้วำม

ช�ำนำญทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนในธรุกจิของบรษิทัฯ และควำมเข้ำใจในข้อพงึปฏบิตัต่ิำงๆ มำตรฐำนกำรปฏบิตัิ

งำนทีเ่กีย่วข้อง และสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเพือ่ให้ทนักบักำรพฒันำของอตุสำหกรรมในอนำคต 

และได้อธิบำยถึงกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยของพนักงำนที่ปฏิบัติกำรบนเรือของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ 

“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยด้ำนผลตอบแทนส�ำหรับพนักงำนที่ส�ำนักงำนของบริษัทฯ ทั้งในรูปของ 

เงนิเดอืน โบนสั และสวสัดกิำรต่ำงๆ เช่น กำรเสนอกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีตำมควำมสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังำน

ขึน้อยูก่บัผลกำรปฏบิตังิำน หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของพนกังำน ส่วนเพิม่อืน่ๆ /โบนสัขึน้อยูก่บัฐำนะทำงกำรเงนิ 

ผลกำรด�ำเนินงำนและแผนงำนในอนำคตของบริษัทฯ ในเรื่องกำรสร้ำงแรงจูงใจระยะยำว แม้ว่ำบริษัทฯ จะไม่มี 

ผลตอบแทนระยะยำวส�ำหรบัพนกังำนในรปูของ ESOP เนือ่งจำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำรำคำหุน้ของบรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บัปัจจยั

ต่ำงๆ ซึ่งพนักงำนไม่สำมำรถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตรำค่ำระวำงเรือในตลำดสำกล นอกจำกนี้รำคำหุ้นของ 

บรษิทัฯ กไ็ม่ได้สะท้อนถงึผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ ได้จดัสรรผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน 

แก่พนักงำนของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจ�ำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ

เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนัสประจ�ำปีแก่พนักงำน

  บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน และส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอก ส�ำหรับทั้งพนักงำนที่ส�ำนักงำน และ

ลกูเรอืบนเรอื โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัอนญุำตให้มกีำรลำงำนพเิศษ 

และก�ำหนดเวลำกำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่ ส�ำหรบัพนกังำนทีต้่องกำรศกึษำในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิ

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน และระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรบริษัทฯ 

  ด้านนายหน้า : บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำนำยหน้ำเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัฯ และ

เป็นผูท้ีม่บีทบำทส�ำคญัในฐำนะผูส้นบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปฏบิตักิบันำยหน้ำด้วยควำมเป็นธรรม 
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ตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่ตกลงร่วมกันและคงรักษำมำตรฐำนกำรค้ำโดยทั่วไปไว้ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน 
ในระยะยำว

  ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำเจ้ำหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่
ส�ำคญัของบรษิทัฯ ในฐำนะผูส้นบัสนนุด้ำนกำรเงนิแก่บรษิทัฯ ทีต้่องลงทนุในสนิทรพัย์ด้วยเงนิลงทนุทีส่งู บรษิทัฯ ได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินต่ำงๆ รวมทั้งปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์กำรกู้เงิน กำรช�ำระคืนหลักทรัพย์ค�้ำประกันและ
ข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงสองฝ่ำย

  ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส�ำคัญของคู่ค้ำของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่ำเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรมตำมมำตรฐำนกำรค้ำโดยทั่วไป รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด

  ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำลูกค้ำเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด รวมทั้ง
กำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน และกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำโดยจะไม่เปิดเผยสำรสนเทศดังกล่ำว  
เว้นแต่มข้ีอกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ก�ำหนด หรอืได้รบักำรยนิยอมจำกผูเ้ป็นเจ้ำของสำรสนเทศ รวมถงึประเดน็ทำงด้ำน 
กำรตลำด กำรก�ำหนดรำคำ รำยละเอียดของกำรให้บริกำร คุณภำพ และควำมปลอดภัย 

  ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย 
กำรกล่ำวหำบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมไม่สจุรติ และปรำศจำกข้อมลูควำมจรงิ รวมทัง้ไม่เข้ำถงึสำรสนเทศ
ที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

  ด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งเอำใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้ำงมำกกว่ำที่มีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยและพยำยำม
เข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคม โดยบริษัทฯ ได้รำยงำนส่วนนี้แยกไว้ภำยใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”  
ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวไว้แล้วในส่วนของกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับ
ธรุกจิกำรเดนิเรอืซึง่บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมและได้อธบิำยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบบันี ้บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำ  
ภำครัฐบำลคือ ผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ท�ำหน้ำที่ควบคุมเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำม
ยตุธิรรม และมคีวำมโปร่งใส บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำย
ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และได้รวมกำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมระเบยีบข้อบงัคบัต่ำงๆ ให้เป็น 
หนึ่งในหน้ำที่ของฝำ่ยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภำยในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหนำ้ฝ่ำย โดยผู้ตรวจสอบภำยใน
ได้จดัท�ำรำยงำนสอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบต่ำงๆ ประจ�ำปี และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และก�ำกับดูแลกิจกำร ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” 
ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งทำงทะเลที่ขำดควำมรับผิดชอบนั้น จะก่อ
ให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมลพิษทำงน�้ำ และ/หรือ มลพิษทำงอำกำศ ดังนั้น 
บรษิทัฯ จงึมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม โดยให้ควำมส�ำคญัเทยีบเท่ำกบัปัจจยัทำงด้ำนกำรค้ำและ
กำรด�ำเนินธุรกิจบริษัทฯ และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ ซึ่งได้รำยงำนส่วนนี้ภำยใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
ต้องปฎบิตัติำมหลกัสทิธมินษุยชนอย่ำงเคร่งครดั ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลกัสทิธมินษุยชนสำกลแก่พนกังำนเพือ่น�ำ
ไปปฏบิตัเิป็นส่วนหนึง่ในกำรด�ำเนนิงำนและไม่สนบัสนนุกจิกรรมใดๆ ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินษุยชน รวมถงึกำรบงัคบั
ใช้แรงงำนหรือกำรใช้แรงงำนเด็ก ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำค  โดยเคำรพศักดิ์ศรีควำม
เป็นมนุษย์ ไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด เพศ ศำสนำ สีผิว สภำพร่ำงกำย ฐำนะ หรือชำติตระกูล นอกจำกนี้บริษัทฯ 
ยงัส่งเสรมิให้มกีำรตรวจสอบดแูลกำรปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินษุยชน และสนบัสนนุให้บรษิทัย่อย นกัลงทนุ คูค้่ำ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล
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  จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ  

ทกุคนต้องมคีวำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงัในกำรใช้งำนทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ ไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ 

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอื่นๆ  ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูต้อง โดยโปรแกรมทีใ่ช้นัน้ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและตดิตัง้โดยฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ

เท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิให้พนกังำนตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่ำโปรแกรมหรอืข้อมลูทีน่�ำมำใช้ในกำรท�ำงำน

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น เป็นต้น

  นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติและการให้สนิบน : บรษิทัฯ มนีโยบำยห้ำมกำรตดิสนิบนและกำรคอร์รปัชัน่ 

ทกุรปูแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมต่อผลประโยชน์ทำงธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื บรษิทัฯ ไม่ยอมรบั 

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงจริงจังกับกำรติดสินบนและ 

กำรคอร์รปัชัน่ต่ำงๆ (หำกม)ี กำรละเมดินโยบำยนี ้บรษิทัฯ ถอืเป็นกำรกระท�ำผดิร้ำยแรง โดยจะมกีำรด�ำเนนิกำรทำงวนิยั 

รวมไปถึงกำรเลิกจ้ำงตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

  ในปี 2556 เพื่อเป็นกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์แนวร่วมปฎิบัติของ 

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติโดยบรษิทัฯ ได้ร่วมให้สตัยำบนัเพือ่รบัทรำบข้อตกลงในค�ำประกำศเจตนำรมณ์

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

จะประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบักำรคอร์รปัชัน่ และจะเตรยีมพร้อมส�ำหรบักำรประเมนิตนเองทีเ่กีย่วกบัมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

  นอกจำกนี ้บรษิทัฯ จดัให้มช่ีองทำงส�ำหรบัรำยงำนกำรกระท�ำทีไ่ม่เหมำะสม กำรทจุรติ หรอืกำรคอร์รปัชัน่ใดๆ 

อีกทั้งได้จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในเรื่องดังกล่ำว

  บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรคอร์รัปชั่น และกำรติดสินบน เช่น แนวทำง

ปฏิบัติในกำรให้และกำรรับของขวัญและสิ่งตอบแทน หรือกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง เป็นต้น รำยละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบำยและแนวทำงปฏิบัตินี้ได้เปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ” ซึ่งผู้บริหำรและ

พนักงำนทุกคนรับทรำบร่วมกัน  พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อมั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรมตำมหลกัจรยิธรรมธรุกจิและแนวทำงปฏบิตั ิบรษิทัฯ จงึก�ำหนดให้มช่ีองทำงกำรตดิต่อ

กับคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยตรง (ไม่ผ่ำนผู้บริหำรของบริษัทฯ) เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อร้องเรียน หรือ  

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัควำมเสีย่ง หรอืผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิ หรอืจำกกำรปฏบิตังิำน 

ไม่ถูกต้อง หรือกำรละเมิดหลักจริยธรรมธุรกิจ และแนวทำงปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ หรือแจ้งข้อร้องเรียนกรณี

พิเศษ เช่น กรณีที่ผู้บริหำรกระท�ำผิดศีลธรรม/ไม่ซื่อสัตย์, กำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ หรือผิดกฏหมำย เป็นต้น  ทั้งนี้ 

พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆสำมำรถส่งข้อควำมดงักล่ำวทำงไปรษณย์ีหรอือเีมล์ให้กบั คณุธรีะ วภิชูนนิ กรรมกำร

อิสระและประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

  ทำงไปรษณีย์

   คุณธีระ  วิภูชนิน 

   256  ถนนลำดพร้ำว ซอยสันนิบำตเทศบำล 

   แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

    กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

  ทำงอีเมล์ 

   acthira@hotmail.co.th

  ส�ำหรบัขัน้ตอนกำรปฏบิตั ิและมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรยีนได้เปิดเผยไว้ใน “คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทำง

ปฏิบัติ” ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  บริษัทฯ มีกำรดูแลกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่ำงเข้มงวด ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน และรำยงำนอื่นๆ โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส 

โดยผ่ำนช่องทำงที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกันและมีควำมน่ำเชื่อถือ

  4.1  รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน 

ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ�ำปี โดยมกีำรน�ำเสนอรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิำยน 2550 เพือ่

ท�ำหน้ำทีด่แูลเรือ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยกำรน�ำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

ข้อแนะน�ำ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำร จะน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำก 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้รำยละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เช่น รำยชือ่สมำชกิ คณุสมบตั ิบทบำท

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผย

ภำยใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้เสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ โดยก�ำหนดเป็นค่ำตอบแทนประจ�ำและ

ไม่มค่ีำตอบแทนอืน่ ซึง่ได้จ่ำยให้แก่กรรมกำรบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมำสเป็นจ�ำนวนเท่ำกนั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงิน

2556 2555

คณะ
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม คณะ
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม

1 นำยธีระ วิภูชนิน ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ,  
กรรมกำรอิสระ

1.20 1.20 1.20 1.20

2 นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

3 นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรบริหำร 0.55 0.55 0.55 0.55

4 นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำรบริหำร 0.55 0.55 0.55 0.55

5 นำยไจปำล มันสุขำนี * กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

6 นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ กรรมกำรอิสระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95

7 นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

8 นำยกิริต ชำห์ กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

9 นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ กรรมกำรอิสระ 0.55 0.55 0.55 0.55

10 นำยก�ำธร ศิลำอ่อน กรรมกำรอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

11 รองศำสตรำจำรย์  ดร.ภวิดำ ปำนะนนท์ กรรมกำรอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

12 นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

รวมค่าตอบแทนส�าหรับปี ** 7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05

*   กรรมกำรที่ท�ำงำนในต�ำแหน่งบริหำรและท�ำงำนเต็มเวลำเหมือนพนักงำนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
** ค่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยเป็นรำยไตรมำส ให้แก่ ประธำนคณะกรรมกำร จ�ำนวน 300,000 บำทต่อไตรมำส กรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 137,500 บำท 

ต่อไตรมำสต่อท่ำน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร เพิ่มอีกจ�ำนวน 100,000 บำทต่อไตรมำส กรรมกำรตรวจสอบ 
เพิ่มอีกจ�ำนวน 50,000 บำทต่อไตรมำสต่อท่ำน 64
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  ส�ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (โบนัสที่จ่ำย

ในระหว่ำงปีเป็นโบนัสที่อ้ำงอิงมำจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ) และอื่นๆ เช่น ค่ำภำษีเงินได ้

ค่ำเช่ำบ้ำน ซึ่งในระหว่ำงปี 2556 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริหำรและ 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู ทัง้หมด 15 ท่ำน (ปี 2555: 14 ท่ำน) เป็นจ�ำนวนเงนิ 101.67  ล้ำนบำท และ 106.58  ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

  คณะกรรมกำรบริหำรที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีรำยนำมดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำร (กำรพำณิชย์)

3. นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำร (กำรเงิน)

  ผู้บริหำรระดับสูงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยนำมดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำร (กำรพำณิชย์)

3. นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำร (กำรเงิน)

4. นำยไจปำล มันสุขำนี กรรมกำร (ท�ำงำนเต็มเวลำในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

5. นำยชีลำล โกปินำธำน ผู้อ�ำนวยกำร (กำรพำณิชย์)

6. นำยโคคำ เวนคำตำรำมำนำ สุดำกำร์ ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรกองเรือ)

7. นำยโกดำกำรำจีททิล มูรำลี่ เมนนอน ผู้อ�ำนวยกำร (ด้ำนเทคนิค)

8. นำยนีลำกันตัน วำสุเดวัน ผู้อ�ำนวยกำร (กำรจัดกำรควำมเสี่ยง)

9. นำยสตีเฟน โคลำ ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ)

10. นำยกำมำล กุมำร ดู ผู้อ�ำนวยกำร (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

11. นำยนิชิคำนท์ โกรวิน ดีซำย ผู้อ�ำนวยกำร (โครงกำร)

12. นำยประชำน มหำลิงกัม ผู้จัดกำรอำวุโส (จัดซื้อ)

13. นำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและบัญชี) และเลขำนุกำรบริษัทฯ

14. นำยกิรัน กิสซำรินำท ไวดี ผู้จัดกำรอำวุโส (บัญชีและ MIS)

15. นำยยิ่งยง กังแฮ ผู้จัดกำรอำวุโส (กำรเงินและบัญชี)
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  กำรเทียบเคียงค่ำตอบแทน ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และผู้บริหำรระหว่ำงบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

อื่นๆและบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดังรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้

(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ
*พีเอสแอล 

** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์

บรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมดทีม่ี
รายได้ 3,000 - < 5,000  ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2556 2555 ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,048.71 15.00 3,170.00 908.64 50.00 5,462.00 1,014.72 10.00 11,082.74 

กรรมกำรบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 639.02 30.00 2,046.38 510.72 50.00 2,400.00 550.61 13.33 6,288.00 

กรรมกำรบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 794.44 25.83 1,713.82 486.75 60.00 1,893.40 730.99 20.79 7,453.33

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86 3,774.81 965.03 9,196.25 3,770.99 837.74 42,161.43 4,434.51 200.00 42,497.04 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

400.00 400.00 266.56 15.00 550.00 178.39 25.00 360.00 271.13 15.00 5,400.00 

กรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

200.00 200.00 400.05 25.00 1,625.00  N.A.  N.A.  N.A. 190.42 12.50 2,400.00 

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน

(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2556 2555 ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 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

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

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

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

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

กรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

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

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งเป็นรำยงำนกำรส�ำรวจฯ  
 ปีล่ำสุด เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวในปี 2556
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน

66
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ

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

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2556 2555 ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 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 

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

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

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

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

กรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

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

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งเป็นรำยงำนกำรส�ำรวจฯ  
 ปีล่ำสุด เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวในปี 2556
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน

(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2556 2555 ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 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 

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

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

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

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

กรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

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

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งเป็นรำยงำนกำรส�ำรวจฯ  
 ปีล่ำสุด เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวในปี 2556
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน
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  4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัง้รำยงำนข้อมลู 

ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ดังกล่ำว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของ 

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ จดหมำยแจ้งข่ำว และจำกกำรตดิต่อกบักรรมกำรผูจ้ดักำร ซึง่บรษิทัฯ ให้ควำม

ส�ำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงำนนี้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด

บุคคล เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรส�ำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์และประชำชนทั่วไป ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

คุณคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู ้จัดกำร (นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู ้จัดกำรของบริษัทฯ  

ได้รับกำรคัดเลือกเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นที่สุด” ในประเทศไทย ใน 

ผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ในเดือนธันวำคม 2553 จำกนิตยสำร 

“ASIAMONEY”) 

โทรศัพท์ 66 2696 8801 อีเมล์ kh@preciousshipping.com

คุณคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำรบริหำร 

โทรศัพท์ 66 2696 8836 อีเมล์ kw@preciousshipping.com

คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและบัญชี) และเลขำนุกำรบริษัทฯ 

โทรศัพท์ 66 2696 8856 อีเมล์ som@preciousshipping.com

  บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่ำงๆ มำกมำย โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่ง 

รำยละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง พบปะกับ

นักวิเคราะห์

พบปะกับ

นักลงทุน

การน�าสนอ

(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์แก่

หนังสือพิมพ์และทีวี

รวม

2556 69 51 18 6 144 

2555 50 35 12 8 105

2554 38 33 13 2 86

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

  จ�ำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและ

ควำมซับซ้อนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร

บริหำร 3 ท่ำน และกรรมกำร 1 ท่ำน ซึ่งท�ำหน้ำที่บริหำรและปฏิบัติงำนเต็มเวลำเหมือนพนักงำนประจ�ำในบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำร 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน (มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวน

กรรมกำรบริษัทฯ ทั้งคณะ) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรสรรหำประกอบ

ด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด 

  บรษิทัฯ ค�ำนงึถงึกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยในคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่เป็นองค์ประกอบส�ำคญั

ในกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ และกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ดงันัน้ กรรมกำรบรษิทัฯ จงึ

มีคุณสมบัติที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนเพศ อำยุ กำรศึกษำ ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพ
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    ค�าจ�ากัดความ

    กรรมการบริหาร (Executive Director) 
  คือ กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรเต็มเวลำของบริษัทฯ และได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็น

ประจ�ำจำกบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ

    กรรมการอิสระ (Independent Director) 
  คอื กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรจดักำร ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องและ

ไม่มหีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรในบรษิทัฯ และหรอืบรษิทัย่อย ซึง่อำจมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอื 

ผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

    คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถ้อืหุน้ 

รำยใหญ่ของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 

และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในกำรบริหำรด้ำน

กำรเงนิและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

  เป็นกรรมกำรที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือญำติสนิทของกรรมกำรบริหำรผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

  สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่สดงควำมเหน็หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำรบริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือ ญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว

    ค�านิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยควำมรวมถึง ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ท�ำให้กรรมกำรอิสระ 

ไม่สำมำรถท�ำหน้ำทีไ่ด้อย่ำงอสิระหรอืคล่องตวั เช่น คูค้่ำ ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้ลกูหนี ้หรอืผูท้ีม่คีวำมเกีย่วข้องทำงธรุกจิอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญ เป็นต้น

    บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
  สำมำรถเข้ำถงึสำรสนเทศทำงกำรเงนิและทำงธรุกจิอืน่อย่ำงเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนได้อย่ำงมปีระสทิธผิล

  เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นค�ำถำมในที่ประชุม

เพื่อให้มั่นใจว่ำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับควำมคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่ำ

บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดี

  มีควำมสำมำรถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจน

อุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจที่จ�ำเป็นให้กับบริษัทฯ 
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  จดัให้มกีำรประชมุในส่วนกรรมกำรอสิระเป็นประจ�ำและหำโอกำสเข้ำพบผูบ้รหิำรบรษิทัฯ เพือ่พดูคยุในประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน

  จัดท�ำหนังสือยืนยันถึงควำมเป็นอิสระในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรณีที่ 

ถูกร้องขอ

  ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมกำรอิสระท่ำนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่ำวำระที่ก�ำหนด 

อย่ำงไรกต็ำม เป็นกำรยำกทีจ่ะค้นหำผูท้ีม่คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเข้ำมำรบัต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระแทน อกีทัง้เมือ่พจิำรณำ

ถึงควำมสัมพันธ์ของกรรมกำรอิสระ และควำมเข้ำใจในธุรกิจตลอดระยะเวลำที่ด�ำรงต�ำแหน่งน�ำมำพิจำรณำ ดังนั้น 

ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำรก�ำหนดเพดำนสูงสุดของวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งส�ำหรับกรรมกำรอิสระ นอกจำกวำระตำมที่

กฎหมำยก�ำหนด

    คณะกรรมการอื่นๆ 
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยหลำยคณะซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล

กจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร, คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน และ

คณะกรรมกำรสรรหำ โดยรำยละเอยีดของคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ เช่น รำยชือ่ จ�ำนวนสมำชกิ คณุสมบตั ิบทบำทหน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบ ได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และภำยใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

    การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
  ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรอสิระตำมควำมหมำยของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และไม่มคีวำมสมัพนัธ์

ใดๆ กบัฝ่ำยบรหิำร อกีทัง้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำรและไม่มคีวำมสมัพนัธ์ใดๆ กบั

กรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ ระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรนโยบำยที่ก�ำหนดไว้

  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้น�ำในคณะกรรมกำรบริษัทฯ และท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ เป็นผูน้�ำ และหวัหน้ำของฝ่ำยบรหิำร และ

มีหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรบริหำรกิจกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วำงไว้

    เลขานุการบริษัทฯ 
  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ ซึ่งได้แก่  

นำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน โดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้รบัผดิชอบในกำรดแูลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรเกีย่วกบักฎเกณฑ์ต่ำงๆ 

ทีต้่องปฏบิตั ิและหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดักำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุ

ผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมติดังกล่ำว และกำรรักษำเอกสำรข้อมูล

  ประวัติของนำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ “คณะผู้บริหาร” 

ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

  5.2  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูม้ส่ีวนส�ำคญัในกำรก�ำหนดทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ไปสูเ่ป้ำหมำย และ

วตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนดไว้ และเป็นผูท้ีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดภำรกจิ วสิยัทศัน์ คณุค่ำขององค์กร แผนกลยทุธ์ใน

กำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที ่กำรบรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ และกำรจดักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ รวมถงึ

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีององค์กร เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และให้เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ และให้สอดคล้อง

กบักฎหมำยต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 

และมคีณุสมบตัทิีจ่ะปฏบิตังิำนได้ตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ โดยยดึถอืมำตรฐำนสงูสดุของหลกัจรรยำบรรณทำง

ธุรกิจ
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  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

อย่ำงชัดเจน ดังรำยละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

    นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้มีกำรเติบโตและเพิ่มมูลค่ำให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึได้ก�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรขึน้ โดยคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นและเสริมสรำ้งกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยรวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ กำรให้ควำมส�ำคัญต่อควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรก�ำกับดูแล 

ฝ่ำยบรหิำรให้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ประโยชน์ในระยะยำวของผูถ้อืหุน้ภำยใต้กรอบข้อก�ำหนด

ของกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส และจรยิธรรมทำงธรุกจิทีด่แีละได้จดัท�ำคูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรขึน้อย่ำงเป็น

ลำยลักษณ์อักษรและประกำศให้พนักงำนในทุกระดับชั้นได้รับทรำบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยของบริษัทฯ ได้

ตระหนัก และให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบำยดังกล่ำวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ครอบคลมุหลกัส�าคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนี้
1. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

4. กำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5. จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้งกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติตำมคู่มือนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ได้มีกำร

ปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

  กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม 2556 ได้มกีำรพจิำรณำเรือ่ง “กำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูล 

กจิกำร” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมหีวัข้อส�ำหรบักำรประเมนิเป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก 

และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะน�ำผลกำรประเมินที่ได้ไปปรับปรุงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยบริษัทฯ 

มีควำมตั้งใจที่จะประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ง 

กำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2557 

    จริยธรรมธุรกิจ
  บริษัทฯ ได้ออกประกำศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อยึดถือ

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ประสบผลส�ำเร็จตำมภำรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและ 

เที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  เพื่อเป็นกำรป้องกันรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร จึงได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดย

ก�ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมุตัริำยกำรทีอ่ำจจะก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์

อักษร ดังนี้
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    รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเป็นอย่ำงดีถึงรำยกำรที่อำจน�ำมำซึ่งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่ 

เกีย่วโยงกนัและได้พจิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ นอกเหนอืจำกกำรปฏบิตัติำมนโยบำยภำยใน

และแนวทำงปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ ก�ำหนด อกีทัง้กำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวได้อยูบ่นพืน้ฐำนเสมอืนท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 

(Arms-Length Basis) ซึง่เป็นไปโดยปกตติำมมำตรฐำนทำงกำรค้ำทัว่ไปและได้เปิดเผยรำยละเอยีดมลูค่ำรำยกำร คูส่ญัญำ 

เหตุผลและควำมจ�ำเป็นไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและในแบบ 56-1 อย่ำงครบถ้วนแล้ว

  อีกทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนงำนตรวจสอบ

เรื่องกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ในแผนกำรตรวจสอบภำยใน

เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2556 ผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำวและได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและก�ำกับดแูลกิจกำร ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดแูลกิจกำร ครั้งที ่1/2557 ในเดือน

กุมภำพันธ์  2557 ซึ่งพบว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรอนุมัติรำยกำรเพื่อป้องกันกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ โดยรำยกำรที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกำรค้ำกำรแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือรำคำตลำดเป็นส�ำคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ รวมทั้งได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวในรำยงำนประจ�ำปีอย่ำงเพียงพอแล้ว

  นอกจำกนี้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ

ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกันและที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง 

ค�ำแนะน�ำในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้และรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะ

กรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ว่ำรำยกำรเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เป็นรำยกำรทีเ่หมำะสม และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

    การจัดท�ารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  เพื่อก�ำกับดูแลด้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำร ซึ่งหมำยรวมถึง คู่สมรสต้องรำยงำน

กำรถือครอง/ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทรำบทุกครั้งที่มีกำรซื้อขำย กำรเปลี่ยนแปลงในกำรถือครอง/ซื้อขำย

หลักทรัพย์ของกรรมกำรก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบทุกไตรมำส

    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในระดับปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ จึงได้ก�ำหนดอ�ำนำจ หน้ำที่ ในกำรด�ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง

ชดัเจนมกีำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และมกีำรแบ่งแยกหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำน  ผู้ติดตำมควบคุม และประเมินผลออกจำกกัน เพื่อรักษำไว้ซึ่งกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง

เหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรเงิน และบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ

รำยงำนที่ชัดเจน และเพียงพอเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ

  บรษิทัฯ มฝ่ีำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนหลกั และกจิกรรมกำรทำงกำร

เงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้แนวทำงที่ก�ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

มกีำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนแต่ละแผนก และรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร เพือ่

ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระจำกผู้บริหำร
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  ประวัติหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน แสดงดังต่อไปนี้

  นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย

  ต�าแหน่ง   ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

  อายุ    37 ปี

  ประวัติการศึกษา  ปริญญำโทกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

  การฝึกอบรม

   ตุลำคม 2556  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management”

     จัดโดยสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

   กุมภำพันธ์ 2556  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “New CG Principles 2012” 

     จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ

     ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   มีนำคม – เมษำยน 2553  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Updating International Financial Reporting 

     Standard (IFRS)” จัดโดยส�ำนักงำน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

  ประสบการณ์

   สิงหำคม 2555 – ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

   2549 – 2555                         ผู้ ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

  นอกจำกนีก้ำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบัทำงกำรเงนิและบญัช ีบรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบรำยงำนทีช่ดัเจนและ

เพียงพอเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ควำมมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลของกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้กำรใช้ทรพัยำกรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2. เพื่อควำมถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลำของรำยงำนทำงกำรเงิน

3. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งและมหีน้ำทีร่บัผดิชอบโดยตรง

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ ให้

ด�ำเนินไปอย่ำงรัดกุมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ทำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดและ

เปิดเผยนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” 

ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล ซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ 

เกดิขึน้ภำยในองค์กร เพือ่ลดควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำยและเพือ่ให้แน่ใจว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนกังำน

ทกุคน ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบและข้อบงัคบั และเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงของบรษิทัฯ อกีทัง้พฤตกิรรมในองค์กร

สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ

  ประวัติหัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล แสดงดังต่อไปนี้

  นางสาวสิรสา สุภาวศิน

  ต�าแหน่ง   ผู้จัดกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล

  อายุ          30 ปี

  การศึกษา   นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

     ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทนำยควำม จำกสภำทนำยควำม

     ใบอนญุำตทนำยควำมผูท้�ำค�ำรบัรองลำยมอืชือ่และเอกสำร จำกสภำทนำยควำม
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  ประวัติการฝึกอบรม

   ตุลำคม 2556  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management” 

     จัดโดยสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

   กุมภำพันธ์ 2556  เข้ำร่วมอบรมในหวัข้อ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนั

     กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ตุลำคม 2553   เข้ำอบรมหลักสูตร”Effective Minute Taking” จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน

     กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   ตุลำคม 2551  เข้ำอบรมหลกัสตูรกฎหมำยธรุกจิ จดัโดย คณะนติศิำตร์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

   ตุลำคม 2550 เข้ำอบรมหลักสูตร “Company Secretary Program” จัดโดยสมำคมส่งเสริม

     สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   กันยำยน 2549  เข้ำอบรมหลักสูตรกฎหมำยแรงงำนธุรกิจ จัดโดย 

     คณะนิติศำตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

  ประสบการณ์

   กรกฎำคม 2554 – ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

   2550 – 2554  เจ้ำหน้ำที่กฏหมำยอำวุโส บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จ�ำกัด

   2548 – 2549  เจ้ำหน้ำที่กฏหมำย บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรประชมุโดยปกตเิป็นประจ�ำทกุไตรมำส (ยกเว้นในไตรมำสแรกทีอ่ำจจะมกีำรประชมุ

คณะกรรมกำร 2 ครั้ง) และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็น โดยมีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงชัดเจน 

ล่วงหน้ำ และมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นประจ�ำ โดยเลขำนกุำรบรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ

พร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั 

เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม

  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีขึ้นภำยหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแล

กิจกำร 7 ถึง 10 วัน เพื่อให้รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ถูกเสนอเข้ำไป

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและรับทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่

กรรมกำรท่ำนใดมข้ีอสงสยัหรอืค�ำถำม กรรมกำรท่ำนนัน้สำมำรถสอบถำมข้อสงสยัหรอืค�ำถำมดงักล่ำวได้โดยตรงกบั

กรรมกำรบริหำรได้ตลอดเวลำ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมและจัดท�ำอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

มกีำรตรวจสอบและรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยเลขำนกุำรบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็

รำยงำนกำรประชุม พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 ปกติกำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2556 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

มีกำรประชุมตำมวำระปกติจ�ำนวน 7 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีกำรประชุมตำมวำระพิเศษจ�ำนวน 1 ครั้ง (ปี 2555:  

มีกำรประชุมตำมวำระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทฯ แต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้
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ชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

การประชุม

วาระปกติ

การประชุม

วาระพิเศษ

การประชุม

วาระปกติ

การประชุม

วาระพิเศษ

1. นำยธีระ วิภูชนิน 7/7 1/1 4/4 1/1

2. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม 7/7 1/1 4/4 1/1

3. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม 7/7 1/1 4/4 1/1

4. นำยคูชรู คำลี วำเดีย * 6/7 1/1 4/4 1/1

5. นำยไจปำล มันสุขำนี 7/7 1/1 4/4 1/1

6. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ 7/7 1/1 4/4 1/1

7. นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ 5/7 0/1 1/4 1/1

8. นำยกิริต ชำห์ 5/7 1/1 4/4 1/1

9. นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ 7/7 0/1 4/4 1/1

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ 7/7 1/1 4/4 1/1

11. นำยก�ำธร ศิลำอ่อน 7/7 1/1 4/4 1/1

12. นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ 6/7 0/1 4/4 1/1

* ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 1 ครัง้ เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเร่งด่วนเพือ่ปฏบิตังิำนทีฉ่กุเฉนิ

และเร่งด่วนให้แก่บริษัทฯ

  คณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถจัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกัน เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับกำรบริหำรงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรได้

  5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ 
  กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่31 ตลุำคม 2556 ได้มกีำรพจิำรณำเรือ่ง “กำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน 

ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อส�ำหรับกำรประเมินเป็นไปตำมแนวทำงของ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• โครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร

• บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

• ควำมพร้อมของกรรมกำร

• กำรก�ำหนดกลยุทธ์และกำรวำงแผนธุรกิจ

• กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

• กำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

• กำรติดตำมดูแลรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

• กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร

• ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร

• กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

75
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



• กำรสรรหำ

• กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีด่เีลศิและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

จะน�ำผลกำรประเมนิทีไ่ด้ไปปรบัปรงุกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะประเมนิ

กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ�ำทกุปี ซึง่เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้นี ้กำรประเมนิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2557

  5.5 การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2556 ได้มีกำรพิจำรณำเรื่อง “กำรประเมินกำรปฏิบัติ

งำนของกรรมกำรผู้จัดกำร” (Managing Director Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อส�ำหรับกำรประเมินเป็นไปตำมแนวทำงของ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• ควำมเป็นผู้น�ำ

• กำรก�ำหนดกลยุทธ์

• กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์

• กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน

• ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร

• ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก

• กำรบริหำรงำน และควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร

• กำรสืบทอดต�ำแหน่ง

• ควำมรู้ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ และบริกำร

• คุณลักษณะส่วนตัว

  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดเีลศิ” โดยบรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะ

ประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ กำร

ประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2557

  5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรถกูก�ำหนดขึน้ตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนด และค่ำตอบแทน

ของกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรทีบ่รหิำรงำนเตม็เวลำในบรษิทัย่อยจะถกูพจิำรณำอนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

โดยพิจำรณำจำกค่ำตอบแทนส�ำหรับต�ำแหน่งที่เทียบเท่ำในอุตสำหกรรม ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของ 

บริษัทฯ รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคนที่ผ่ำนมำ

  ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแต่งตั้งและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีำรพจิำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรเพือ่ให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน

สำกล และสำมำรถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสำหกรรมขนส่งได้

  รูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและอื่นๆ เช่น 

ค่ำภำษีเงินได้ ค่ำเช่ำบ้ำน เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และส�ำหรับคำ่ตอบแทนกรรมกำรก�ำหนดเป็นเบี้ยประชุม

รำยปีซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 

ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส” 
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  5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเพิม่คณุค่ำของกรรมกำร โดยจดัให้มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมหลกัสตูร

และเข้ำร่วมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทฯ ทุกท่ำน ได้เข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP), หรอือย่ำงน้อยต้องเข้ำร่วมอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

  ในปี 2555 กรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยก�ำธร ศลิำอ่อน และรองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวดิำ ปำนะนนท์ 

ได้เข้ำร่วมกำรอบรมในหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 

บริษัทไทย (IOD) 

  ในปี 2556 รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ได้เขำ้ร่วมกำรอบรมในหลักสูตร Financial Statements for 

Directors (FSD) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

    การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับกำรแต่งตั้งเขำ้มำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น

เลขำนุกำรบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรรำยงำนและจัดเตรียมเอกสำรส�ำหรับกรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำร เอกสำรกำร

จดทะเบียนบริษัทฯ คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติ กฎหมำย ระเบียบ 

แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

  ทัง้นีใ้นปี 2554 บรษิทัได้มกีำรจดัปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่ให้แก่กรรมกำรบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ใหม่ทัง้หมด 

4 ท่ำน 

  หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษทัฯ มิได้น�ามาปฏิบัติในปี 

2556 มีดังต่อไปนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมกำรควรสนับสนุนให้มีกำรจัดท�ำแผน 

กำรสบืทอดงำน (succession plan) ส�ำหรบักรรมกำร 

ผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำลงัจดัท�ำแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งงำน 

(succession plan) ส�ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

แต่ยังไม่สำมำรถจัดท�ำให้แล้วเสร็จภำยในปีนี้ได้

คณะกรรมกำรไม่มีกรรมกำรอิสระที่มีวำระ 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี

เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่จะหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  

ดงันัน้ ในปัจจบุนั หลกัเกณฑ์ในเรือ่งระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ของกรรมกำรอิสระจึงยังไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้

คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

หลักเกณฑ์นี้ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ภำยในปีนี้ แต่อำจน�ำมำปฏิบัติ

ในอนำคต

คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย

หลักเกณฑ์นี้ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ภำยในปีนี้ แต่อำจน�ำมำปฏิบัติ

ในอนำคต

บริษัทควรจัดให้มีนโยบำยค่ำตอบแทนของ 

กรรมกำรและผู้บริหำรที่เหมำะสม

บริษัทฯ อำจพิจำรณำให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยนี้ โดยจัดท�ำตำม 

ค�ำแนะน�ำจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก แต่ยังไม่สำมำรถจัดท�ำให้ 

แล้วเสร็จภำยในปีนี้ได้
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