
รายงานการก ากบัดูแลกจิการ 
ค าจ ากดัความ 

 การก ากับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่การเติบโตและ
เพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนประกอบ ค าจ ากดัความดงักล่าวในขา้งตน้ เป็นไปตาม
ขอ้เสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มีความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะผลกัดนั
ใหก้ารก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ภายในองคก์ร  

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัดีว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้นมีความส าคญัและเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการ 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัท่ีดีโดยไดส่ื้อสารให้พนักงาน 
ทุกคนทราบผา่นช่องทางอีเมล ์และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกจิการ” 

 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงรางวลัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 

 ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ส าหรับการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียน 5 ปีติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2553 2554 2555 2556 และ 2557 จากบรรษทัภิบาลแห่งชาติ 

 ไดรั้บการจดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม 50 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ประเมินจากแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการของอาเซียน ส าหรับปี 2013/2014 (ASEAN Corporate Governance Scorecard Guidelines) โดย 
ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ ธนาคารAsian Development (ADB) 

 ไดรั้บคัดเลือกให้เป็นอนัดับสองของเอเชีย และเป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยส าหรับ “บริษทัดีเด่นใน
ภาพรวมดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” จากผลส ารวจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2557 โดยนิตยสาร 
“ASIAMONEY” 

 ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” สามปีติดต่อกนัส าหรับการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2555 
2556 และ 2557 ตามล าดบั จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ไดรั้บรางวลั “CSR Recognition” ประจ าปี 2556 และ 2557 เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมี
พฒันาการอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน จดัข้ึนโดยสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “เจา้ของเรือ/ผูป้ระกอบกิจการแห่งปี” จากงาน Seatrade 
Asia Awards ประจ าปี 2557 

 เป็นหน่ึงในสามบริษทัท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายเพ่ือเข้าชิงรางวลั “บริษทัเรือแห่งปี” จากงาน 
BIMCO Awards ประจ าปี 2557 

 ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยส าหรับ รางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd's List Asia 
Awards ประจ าปี 2557 

 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิพป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยส าหรับ 



รางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd’s List Asia Awards ประจ าปี 2557 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” จากงาน 
International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ าปี 2555 2556 และ 2557 

 ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในงาน 
SET Awards ประจ าปี 2556 

 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจ าปี 2556 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เปียก/แห้งเทกองแห่งปี” 
จากงาน Seatrade Asia Awards ประจ าปี 2556 

 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “บุคคลผูป้ระสบความส าเร็จในชีวิต” จากงาน  
Seatrade Asia Awards ประจ าปี 2555 

 ไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุด” ในเอเชีย จากงาน Lloyd's List Asia Awards ประจ าปี 2555 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” จากงาน 
Seatrade Asia Awards ประจ าปี 2555 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกให้น าเสนอผลงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจ าปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลส ารวจเก่ียวกบัการบริหารจดัการส าหรับกลุ่มบริษทัในทวีปเอเชีย โดย “FinanceAsia” ท่ีมี
การเผยแพร่ผลการส ารวจในเดือนเมษายน 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจดัการบริษทัส าหรับกลุ่ม
ท่ีมีมลูค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหน่ึงใน “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์”  

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง” ในงานประกาศ
รางวลัส าหรับการคา้ทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจ าปี 2553 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลส ารวจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ใหเ้ป็น 
“บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” 
“บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุน
สมัพนัธ์” และ “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนดีเด่น 
(Best CEO)” ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market Cap Sector) โดย
สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องไทย 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลส ารวจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ท่ีมีการเผยแพร่ผลการ
ส ารวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจ าเดือนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์” 
“นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ไดรั้บการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552ใหเ้ป็น 1 
ใน 3 บริษทัดีเด่นในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจากผลการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการในประเทศไทย 



 ไดรั้บการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ใหเ้ป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยดา้น
การก ากบัดูแลกิจการ จากรายช่ือบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจ านวน 60 บริษทัในเอเซีย 

 ไดรั้บรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในงาน “SET Awards 2006” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการด้านหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบริษทัฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดงัต่อไปนี้ 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้น เละรักษาไวซ่ึ้งความสัมพันธ์อันดีและ
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น สิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่ง
ก าไรของบริษทัฯ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระส าหรับการ
ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีหรือก าหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิในการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การอนุมติัรายการส าคญัท่ีมีผลต่อทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

  นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บขอ้มลูผลการด าเนินงาน ข่าวสารจากผูบ้ริหาร 
และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีส าคญัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้
ด าเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดใ้ชสิ้ทธิของตน ซ่ึงนโยบายส าหรับ
การรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้อยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  

  บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทางบญัชี การใช ้
สารสนเทศภายใน และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
และเพ่ือผลประโยชน์โดยรวม ทั้งน้ี บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มี
ดงัต่อไปน้ี 

  1.1  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพ่ิมเติมขอ้มลู 



อ่ืนๆ ของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานประจ าปีและเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
แต่งตั้งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอ
ต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มลูดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ประวติัของกรรมการเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ช่ือ ต าแหน่ง อาย ุประวติัการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ ประสบการณ์
การท างาน และขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 วิธีการสรรหา (กรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่ง) 
 ผลการปฏิบติังานของกรรมการท่ีผา่นมา ในแง่ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 

  1.2  พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วิธีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ฯ ในขอ้ 5.6 ในรายงานน้ี  

  1.3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

  บริษทัฯได้ปฏิบติัตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีภายนอกของบริษทัฯ ซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดย 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี และไดป้รับปรุงขอ้มูลประกอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมติัของผูถื้อหุน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือส านกังานสอบบญัชีภายนอก 
 ช่ือผูส้อบบญัชี 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกส าหรับปีท่ีขออนุมติั โดยแยกต่างหากอยา่งชดัเจนระหวา่งค่าสอบ  

 บญัชีกบัค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกส าหรับปีท่ีผา่นมา 
 ความสมัพนัธ์อ่ืนๆ กบับริษทัฯ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัฯ 
 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนเดิม) 
 การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีภายนอกในปีท่ีผา่นมา 
 เหตุผลในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนใหม่) 

  1.4  พจิารณานโยบายจ่ายเงินปันผล 

  ปัจจุบนันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือคร้ังการประชุมผูถื้อหุ้น
สามัญประจ าปี 2547 และถ้ามีการเปล่ียนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะน าเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติโดย  
ผูถื้อหุน้ 

  1.5  พจิารณาแผนการซ้ือหุ้นคืน 

  ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับแผนการด าเนินการเร่ืองการซ้ือหุ้นคืน โดย 
ผูถื้อหุน้อนุมติัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ สามารถท าการซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ



ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และจดัให้มี
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

  1.6  การประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระส าหรับ 
การประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการของ  
บริษทัฯ ซ่ึงจะไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่านเดียว
หรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นการใหสิ้ทธิท่ีมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดนโยบาย 
และช่องทางการส่ือสารผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้น
หรือกลุ่มผูถื้อหุ้นสามารถน าเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเพ่ือ
พิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2557 ก่อนวนัประชุม 
 บริษทัฯ จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณาของ 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีจะส่งถึงผูถื้อหุ้นส าหรับ
การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษทัฯ 
ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่แกไ้ขวาระการประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ก าหนดการประชุมและระเบียบวาระการ
ประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 
กมุภาพนัธ์ 2557 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 51 วนั) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดจ้ดัสรรเวลาเพ่ือมาเขา้ร่วมประชุมได ้ 

 บริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี  24 
กมุภาพนัธ์ 2557 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 34 วนั) และบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้ บริษทั ศูนยรั์บฝาก 
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ ด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 (จดัส่งล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม) 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ผา่นทางส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหนา้ ก่อนการประชุม 
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นและสนับสนุนให ้
ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผูบ้ริหารและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกับ 
ประเดน็นั้นๆ จะเป็นผูต้อบค าถาม 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้นและชัดเจน รวมถึงระบุรายช่ือของ
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกค าถามและค าตอบอย่างถูกตอ้งครบถว้น



และชดัเจน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนบัคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง 
 บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติักรณีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัๆ ท่ีกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุน้ เช่น ในปี 2547 กรณีซ้ือเรือเดินทะเลจ านวน 15 ล า การท าสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่
จ านวน 12 ล าในปี 2550 และจ านวน 3 ล าในปี 2551 การท าสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่จ านวน 12 
ล าในปี 2557 เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ทั้งสามกรณี 

 บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและพยายามติดต่อกบั 
ผูถื้อหุน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้จง้ขอ้มูลและใหค้ าแนะน า
แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

  ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 2 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัประจ าปี 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 
31 มีนาคม 2557 ท่ีโรงแรม อวานี เอเทรียม เดิมช่ือโรงแรม เอเทรียมและการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง ในวนัท่ี 30 
เมษายน 2557 ท่ีโรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค โดยกรรมการทุกท่าน เข้า ร่วมประชุมกันอย่าง 
พร้อมเพรียงทั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2557 และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ทั้งน้ี
รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการทุกท่าน กรรมการอิสระและผูส้อบบญัชีภายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือตอบค าถามจากผู ้
ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีหรือการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี โดยประธานในท่ีประชุมไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงเม่ือการประชุมเร่ิมข้ึน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุมรวมทั้งไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมและประเด็นต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชุม
อย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดน้ าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบนัทึกการประชุม ดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใต้
หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุม 

2.  การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯ มัน่ใจในการให้ความส าคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้สถาบนั ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ การจดัประชุมผูถื้อ
หุน้และเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ส าหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั โดยไดป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผู ้
ถือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ก าหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง  
 อ านวยความสะดวกส าหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัให้มีการมอบฉันทะ: พร้อมทั้งระบุเอกสารท่ี

จ าเป็นในการมอบฉันทะอย่างชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 
(แบบ ข.) ส่งให้กับผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอ และเท่าท่ีบริษัทฯ สามารถกระท าได้ภายใต้
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 4 สัปดาห์ โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวก



เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบ
ฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละคร้ัง ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ไดร้ะบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู ้
ถือหุน้ใหส้ามารถดาวนโ์หลดได ้

 ก าหนดให้มีการลงทะเบียนผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มีเวลาในการ 
ลงทะเบียนท่ีเพียงพอ  

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนส าหรับการประชุมแต่ละวาระ 
 ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมและเพ่ือความถกูตอ้งแม่นย  าในการนบัคะแนนเสียง 
 เปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีในช่องทางส่ือสารต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใชบ้ตัรลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล 
 ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ า 
 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของ

ตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพ่ือให้บริษทัฯ มีขอ้มูลส าหรับใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นยงัมี
ประโยชนใ์นแง่การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต
โดยมีวิธีการปฏิบติัดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการและ
ผูบ้ริหารตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” โดยทนัที
หรือภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษทัฯ ส่งส าเนาแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ใหก้บัประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ภายใน 7 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบัดงักล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียเข้าร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ จะออกไปจากท่ี
ประชุมและกลบัเขา้มาในท่ีประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองนั้นๆ ไดถ้กูตดัสินใจแลว้ 

 รายละเอียดของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเ้ก่ียวโยง ลกัษณะของความเก่ียวโยงกัน  
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหัวข้อ 



“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจ าปีน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ปฏิบติัตามนโยบายอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้น
หวัขอ้ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจ าปีน้ีและยงัไม่เคยมีกรณีการใชข้อ้มูลภายใน
ของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  

3.  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน เช่น ผูถื้อหุน้ 
พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ีการคา้ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน/
สงัคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึงการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ใน
อนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรใหก้บับริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอย่างดียิ่ง ในการ
สร้างความส าเร็จและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้กบับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึง
รวมถึงหัวขอ้ “กิจกรรมผูมี้ส่วนไดเ้สีย” นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั และรวมถึงการจดัใหมี้ช่องทางบนเวบ็ไซตส์ าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชติ้ดต่อส่ือสารในการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความประสงค ์โดยไม่ตอ้งผ่านผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเก็บขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั และหากขอ้ร้องเรียนมีมูลความจริง 
คณะกรรมการบริษทัฯจะด าเนินการเพ่ือแกไ้ขตามความเหมาะสม 
  ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรม และค่าเฉล่ียโดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ 
ได้ท างานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมอบหมายโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ  
  ด้านพนักงาน : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นส่วนส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงก าหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คง และ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และการจา้งงาน บริษทัฯ มัน่ใจว่าพนกังานมีความรู้
ความช านาญท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐานการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมใน
อนาคต และไดอ้ธิบายถึงการดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานท่ีปฏิบติัการบนเรือของบริษทัฯ ภายใต้
หวัขอ้ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานประจ าปีน้ี 
  นอกจากน้ี บริษทัฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนส าหรับพนักงานท่ีส านักงานของบริษทัฯ ทั้ งในรูป 
ของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของ
พนกังานข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพ่ิมอ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยู่กบัฐานะ
ทางการเงินผลการด าเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะ
ไม่มีผลตอบแทนระยะยาวส าหรับพนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าราคาหุน้ของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคา
หุน้ของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลก าไรจากการ



ด าเนินงานแก่พนักงานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจ าปีแก่พนกังาน 
 บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ส าหรับทั้งพนกังานท่ีส านกังาน และ 
ลกูเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตใหมี้การลางานพิเศษ 
และก าหนดเวลาการท างานท่ียืดหยุน่ ส าหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริม
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ  
 ด้านนายหน้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่านายหนา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทัฯ และ
เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติักบันายหนา้ดว้ยความเป็น
ธรรมตามเง่ือนไขการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้โดยทัว่ไปไว ้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
กนัในระยะยาว 
 ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าเจา้หน้ีเงินกูย้ืมเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
ท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัฯ ท่ีตอ้งลงทุนในสินทรัพยด์ว้ยเงินลงทุนท่ีสูง บริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัตามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน การช าระคืนหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัและ
ขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งสองฝ่าย 
 ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความส าคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มัน่ใจว่าเง่ือนไขทางการ
คา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป รวมทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้อย่าง
เคร่งครัด 
 ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ลกูคา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีท่ีสุด รวมทั้ งการ
ใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน และการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เวน้
แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก าหนด หรือไดรั้บการยินยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางดา้น
การตลาดการก าหนดราคา รายละเอียดของการใหบ้ริการ คุณภาพ และความปลอดภยั  
 ด้านคู่แข่ง : บริษทัฯ ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการ
กล่าวหาบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง รวมทั้งไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ี
เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท่ี้อยู่รอบขา้งมากกว่าท่ีมีก าหนดไวใ้นกฎหมายและพยายาม
เขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคม โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนน้ีแยกไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยั่งยืน” ใน
รายงานประจ าปีน้ี 
 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัธุรกิจ
การเดินเรือซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานประจ าปีฉบบัน้ี บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า 
ภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ท าหน้าท่ีควบคุมเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความ
ยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับ รวมทั้ ง
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดร้วมการสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ ให้เป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีผูต้รวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบติัเป็นหัวหน้าฝ่าย โดยผู ้



ตรวจสอบภายในไดจ้ดัท ารายงานสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ประจ าปี และรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหัวขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกจิการ” ในรายงานประจ าปีน้ี 
 ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน ้ า และ/หรือ มลพิษทางอากาศ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ความส าคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้และการ
ด าเนินธุรกิจบริษทัฯ และส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายน้ี ซ่ึงไดร้ายงานส่วนน้ีภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพัฒนาเพื่อ
ความยัง่ยนื” ในรายงานประจ าปีน้ี 
  การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคน
ตอ้งปฎิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังานเพ่ือ
น าไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
บงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเดก็ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค  โดยเคารพศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด เพศ ศาสนา สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหมี้การตรวจสอบดูแลการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนใหบ้ริษทัย่อย นกัลงทุน คู่
คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
  จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุก
คนตอ้งมีความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ข้อมูลความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรมท่ีใชน้ั้นตอ้งผ่านการตรวจสอบและติดตั้งโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่โปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีน ามาใช้
ในการท างานไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทั
ฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญัอย่างจริงจงักบัการติด
สินบนและการคอร์รัปชัน่ต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี บริษทัฯ ถือเป็นการกระท าผิดร้ายแรง โดยจะมีการ
ด าเนินการทางวินยัรวมไปถึงการเลิกจา้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ในปี 2556 เพ่ือเป็นการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติัของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพ่ือรับทราบข้อตกลงในค าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 
  ในปี 2557 บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานท่ีสูงในเร่ืองจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเร่ืองการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ซ่ึงกิจกรรมท่ีท าต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มีดงัน้ี  

 การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัสินบนและการทุจริต ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม 

 การจดัโปรแกรมอบรมส าหรับพนกังานทุกคนเพ่ือใหต้ระหนกัถึงโทษของการใหสิ้นบนและการทุจริตทั้ง
ท่ีเกิดจากการกระท าดว้ยตนเองหรือใหผู้อ่ื้นกระท า และการหลีกเล่ียงในเร่ืองดงักล่าว 



 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพ่ือให้แน่ใจว่ามีกลไกป้องกนัการให้
สินบน และการทุจริตท่ีมีประสิทธิผล 

 จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีนโยบายและขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของ CAC  ซ่ึงไดน้ าเสนอประธาน

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาลงนาม และน าเสนอคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อตา้นการทุจริต
เพ่ือขอการรับรองเป็นสมาชิก 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ พิจารณารับรองการประเมินตนเองดา้นการทุจริตของ
บริษทัฯ  

  นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางส าหรับรายงานการกระท าท่ีไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการคอร์รัปชัน่ใดๆ 
อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว 
  บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ และการติดสินบน เช่น แนวทาง
ปฏิบติัในการให้และการรับของขวญัและส่ิงตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ รายละเอียดเก่ียวกบั
นโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีไดเ้ปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ” ซ่ึงผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
  นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพ่ือมัน่ใจวา่มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงก าหนดใหมี้ช่องทางการติดต่อกบั
คณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจ หรือจากการ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้หรือแจ้งข้อ
ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีท่ีผูบ้ริหารกระท าผิดศีลธรรม/ไม่ซ่ือสัตย,์ การกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือผิดกฏหมาย 
เป็นตน้ ทั้งน้ี พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆสามารถส่งขอ้ความดงักล่าวทางไปรษณียห์รืออีเมล์ให้กบั คุณธีระ 
วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
  ทางไปรษณีย ์
  คุณธีระ  วิภชูนิน  
  256  ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  
  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
  กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
  ทางอีเมล ์ 
  acthira@hotmail.co.th 

  ส าหรับขั้นตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง
ปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

  ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  บริษทัฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยา่งเขม้งวด ทั้งขอ้มลูทางการเงิน



และขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งเปิดเผยอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 
โดยผา่นช่องทางท่ีถกูตอ้งและผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัและมีความน่าเช่ือถือ 

  4.1  รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยมีการน าเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทาง
การเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ในรายงานประจ าปีน้ี 

  4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 
เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการน าเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการ ขอ้แนะน า และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะน าเสนอเพ่ือขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายช่ือสมาชิก คุณสมบติั 
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ
เปิดเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจ าปีน้ี 

 ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยก าหนดเป็นค่าตอบแทนประจ าและไม่มี
ค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายให้แก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจ านวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

1 นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการบริษทัฯ,
 กรรมการอิสระ

1.20 1.20 1.20 1.20

2 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 0.55 0.55 0.55 0.55
3 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร 0.55 0.55 0.55 0.55
4 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 0.55 0.55 0.55 0.55
5 นายไจปาล มนัสุขานี * กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55
6 นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอ าไพ กรรมการอิสระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95
7 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55
8 นายกิริต ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55
9 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ 0.55 0.55 0.55 0.55

10 นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75
11 รองศาสตราจารย ์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75
12 นายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05รวมค่าตอบแทนส าหรับปี **

คณะ

กรรมการ 

บริษทัฯ

คณะกรรมกา

ร บริษทัฯ

คณะ

กรรมการ 

ตรวจสอบ

และก ากับ

ดูแลกิจการ

คณะ

กรรมการ 

ตรวจสอบ

และก ากับ

ดูแลกิจการ

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง

จ านวนเงนิ

2557 2556

รวม รวม

 



*   กรรมการท่ีท างานในต าแหน่งบริหารและท างานเตม็เวลาเหมือนพนกังานในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
** ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาส ใหแ้ก่ ประธานคณะกรรมการ จ านวน 300,000 บาทต่อไตรมาส กรรมการบริษทัฯ จ านวน 137,500 

บาทต่อท่านต่อไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ เพ่ิมอีกจ านวน 100,000 บาทต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบ 
เพ่ิมอีกจ านวน 50,000 บาทต่อท่านต่อไตรมาส 

 ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั (โบนสัท่ีจ่ายในระหว่าง
ปีเป็นโบนสัท่ีอา้งอิงมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา) และอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีเงินไดค่้าเช่าบา้น ซ่ึงใน
ระหวา่งปี 2557 และปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งหมด 15 
ท่าน (ปี 2556: 15 ท่าน) เป็นจ านวนเงิน 102.97  ลา้นบาท และ 101.67 ลา้นบาท ตามล าดบั 

คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปน้ี

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายมนีูร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย)์ 

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2557 มีรายนามดงัต่อไปน้ี

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2.  นายมนีูร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย)์ 

3.  นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 

4.  นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ (ท างานเตม็เวลาในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

5.  นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้  านวยการ (การพาณิชย)์ 

6.  นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์ ผูอ้  านวยการ (บริหารกองเรือ) 

7.  นายโกดาการาจีททิล มรูาล่ี เมนนอน ผูอ้  านวยการ (ดา้นเทคนิค) 

8.  นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้  านวยการ (การจดัการความเส่ียง) 

9.  นายสตีเฟน โคลา ผูอ้  านวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 

10.  นายกามาล กมุาร ดู ผูอ้  านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

11.  นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้  านวยการ (โครงการ) 

12.  นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (จดัซ้ือ) 

13.  นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ 

14.  นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและ MIS) 

15.  นายยิ่งยง กงัแฮ ผูจ้ดัการอาวโุส (การเงินและบญัชี) 

 การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ
และบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 



(หน่วย : พนับาท/คน/ปี) 

2557 2556 ค่าเฉลีย่ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ     1,200.00     1,200.00     1,534.00      65.00     4,073.00        980.00          50.00       5,492.00     1,065.00        5.00     11,592.00 
กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นผูบ้ริหาร        550.00        550.00        574.00      25.00     2,376.00        405.00          50.00       1,123.00        539.00        5.00       7,728.00 
กรรมการบริษทัฯท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร        550.00        550.00        988.00      66.00     2,654.00        597.00          60.00       2,846.00        725.00      33.00       8,392.00 
ผูบ้ริหารบริษทัฯ     6,864.59     6,777.93     4,101.00    252.00     8,560.00     4,620.00     1,200.00     24,343.00     4,612.00    203.00     47,648.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***
กรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***

  N.A.    N.A.    N.A.         177.00        5.00       2,298.00 

         40.00          548.00        252.00      10.00       4,800.00 

       200.00        200.00        226.00      30.00        480.00 

       400.00        400.00        320.00      20.00        672.00        227.00 

รายการ
*พเีอสแอล

** บริษทัจดทะเบียนอืน่ๆ
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกจิ

ขนส่งและโลจิสตกิส์

บริษทัจดทะเบียนทั้งหมดที่มี
รายได้ 3,000 - < 5,000  ล้านบาท

บริษทัจดทะเบียนทั้งหมด

 

*     เป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายในแต่ละปี 
** ขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
N.A. ไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากไม่มีการจดัท ารายงาน 
 
 

(หน่วย : พนับาท/คน/ปี) 

ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +
เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 1,200.00 1,200.00 1,071.22 2,191.56 637.5 1,237.50 237.5 402.5 3,460.00 7,925.00
กรรมการบริษทัฯท่ีเป็นผูบ้ริหาร 550 550 453.24 1,174.35 410 778.32 134 216.5 900 3,750.00
กรรมการบริษทัฯท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 550 550 477.75 1,196.67 412.14 794.64 134 216.5 1,070.00 3,750.00
ผูบ้ริหารบริษทัฯ 6,864.59 6,777.93 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***
กรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***

127.4 154.9 1,605.00 2,945.00

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

134 189 1,900.00 3,685.00

200 200 397 1,080.75 283 966.75

400 400 549.25 1,469.25 380 1,300.00

รายการ

*พเีอสแอล
** บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกจิบริการ

ค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด

2557 2556

 

*     เป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายในแต่ละปี 

** ขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  

N.A. ไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากไม่มีการจดัท ารายงาน 

 

 

 

 

 



(หน่วย : พนับาท/คน/ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*     เป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายในแต่ละปี 

** ขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  

N.A. ไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากไม่มีการจดัท ารายงาน 
 

(หน่วย : พนับาท/คน/ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*     เป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายในแต่ละปี 

** ขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  

N.A. ไม่มีขอ้มูล เน่ืองจากไม่มีการจดัท ารายงาน 

 

 

ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +
เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ          1,200.00          1,200.00             880.95          1,366.31             591.50          1,065.25             137.50             177.50          5,260.00          6,760.00 

กรรมการบริษทัฯท่ีเป็นผูบ้ริหาร             550.00             550.00             490.02             840.04             405.00             705.00               74.00             134.28          3,110.00          4,110.00 

กรรมการบริษทัฯท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร             550.00             550.00             414.69             750.86             345.00             645.00             134.00             164.00          1,070.00          2,070.00 

ผูบ้ริหารบริษทัฯ          6,864.59          6,777.93   N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.  

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***
กรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***

              81.50          1,158.60          1,798.60 

            109.00          1,333.60          1,973.60 

            200.00             200.00             323.74             598.11             321.28             536.28               54.00 

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

            400.00             400.00             437.68             761.43             380.00             680.00               54.00 

รายการ

*พเีอสแอล
** บริษทัจดทะเบียนทั้งหมดที่มรีายได้ 1,001 - 5,000 ล้านบาท

ค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด

2557 2556
ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +

ตอบแทน

ประจ า +
เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส

เบีย้ประชุม

 +โบนัส
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 1,200.00 1,200.00 1,174.32 2,337.97 775 1,375.00 134 174 5,662.50 14,302.50
กรรมการบริษทัฯท่ีเป็นผูบ้ริหาร 550 550 574.96 1,402.48 405 755 74 119 4,044.60 9,804.60
กรรมการบริษทัฯท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 550 550 550.18 1,343.57 405 766.7 62 87 4,176.00 9,936.00
ผูบ้ริหารบริษทัฯ 6,864.59 6,777.93  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***
กรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ ***

รายการ

*พเีอสแอล
ค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด

2557 2556
ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

39 66.5 1,626.00 2,966.00

** บริษทัจดทะเบียนอืน่ๆ

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

ตอบแทน

ประจ า + 

เบีย้ประชุม

200 200 393.99 849.93 340 665

475 875 54 109 2,092.00 3,877.00400 400 533.43 1,094.68



  4.3  ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดหมายแจง้ข่าว และจากการติดต่อกบักรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามส าคญั
ต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ในระดบัท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนงานน้ีเอง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดบุคคล 
เพ่ือใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารส าหรับผูล้งทุน    ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บการ 
คดัเลือกเป็น “นกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่นท่ีสุด” ในประเทศไทย ในผลส ารวจ 
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ในเดือนธนัวาคม 2553 จากนิตยสาร 
“ASIAMONEY”)  
โทรศพัท ์66 2696 8801 อีเมล ์kh@preciousshipping.com 

คุณคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการบริหาร  
โทรศพัท ์66 2696 8836 อีเมล ์kw@preciousshipping.com 

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ  
โทรศพัท ์66 2696 8856 อีเมล ์som@preciousshipping.com 

  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงมี
รายละเอียดของกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

ปี/จ านวนคร้ัง พบปะกบั 
นักวเิคราะห์ 

พบปะกบั 
นักลงทุน 

การน าสนอ 
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์
แก่หนังสือพมิพ์

และทีว ี

รวม 

2557 38 31 18 6 93 

2556 69 51 18 6 144 

2555 50 35 12 8 105 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

  จ านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของกิจการและ
ความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารและปฏิบติังานเต็มเวลาเหมือนพนกังานประจ าใน
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด  



    ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) 

  บริษทัฯ ค านึงถึงการเพ่ิมความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น กรรมการบริษทัฯ จึงมี
คุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

    ค าจ ากดัความ 

    กรรมการบริหาร (Executive Director)  

  คือ กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเตม็เวลาของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 
เป็นประจ าจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 

    กรรมการอสิระ (Independent Director)  

  คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไม่มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ท่ีมีความเขม้กว่ากฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

    คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

  • กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

  • กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาผู ้
ไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

  • กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน
การบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

  “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนัซ่ึง
เป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยูใ่นช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 



  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ
อิสระ 

  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

  • กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

  • กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

    ค านิยามของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายความรวมถึง ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัท่ีท าใหก้รรมการอิสระ 
ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เจา้หน้ี ลกูหน้ี หรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอยา่ง
มีนยัส าคญั เป็นตน้ 

    บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอสิระ 

  สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอ่ืนอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ าทุกคร้ัง รวมทั้งตั้งประเด็นค าถามในท่ีประชุม
เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครองและเพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

  มีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจท่ีจ าเป็นใหก้บับริษทัฯ  

  จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจ าและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพ่ือพูดคุยใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

  จดัท าหนังสือยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรณี
ท่ีถกูร้องขอ 

  ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่าวาระท่ีก าหนด 
อย่างไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะค้นหาผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะเขา้มารับต าแหน่งกรรมการอิสระแทน อีกทั้ งเม่ือ
พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งน ามาพิจารณา 
ดงันั้น ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการก าหนดเพดานสูงสุดของวาระการด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 



    คณะกรรมการอืน่ๆ  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายช่ือ จ านวนสมาชิก คุณสมบติั บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงาน
ประจ าปีน้ี 

    การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้ งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการและไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ี ระหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหาร
นโยบายท่ีก าหนดไว ้

  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้ าในคณะกรรมการบริษทัฯ และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บทบาทหนา้ท่ีของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการส่งเสริมให้
บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยตรงกบักรรมการ
ผูจ้ดัการในการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน และก ากบัดูแลการด าเนินการตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัฯ เป็นผูน้ าและหวัหนา้ของฝ่ายบริหาร และมีหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการบริหารกิจการ เพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมดท่ีไดว้างไว ้

    เลขานุการบริษัทฯ  

  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ นางสาวสม
ปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั และ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึง
ช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มลู 

 ประวติัของนางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้สดงอยู่ภายใตห้วัขอ้ “คณะผู้บริหาร” ใน
รายงานประจ าปีฉบบัน้ี 

  5.2  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ ไปสู่เป้าหมาย และ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดภารกิจ วิสัยทศัน ์ คุณค่าขององคก์ร แผนกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และการจดัการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 



และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลกัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ 

    ความรับผดิชอบทีชั่ดเจนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบังคับใช้ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในเร่ืองใดๆ ท่ี
อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีตอ้งไดรั้บการตดัสินใจหรือไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 สิทธิท่ีจะก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร  คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจท่ีจะขายหรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทฯ หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ ท่ีมีระยะเวลามากกว่าสามปีข้ึนไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือยื่นขอ้พิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา 

 การอนุมติัผลการด าเนินงานประจ าปีและรายไตรมาส 

 อนุมติัพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณของธุรกิจ 

 อนุมติัการตดัสินใจท่ีส าคญัในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ และนโยบาย 

 การตดัสินใจในการลงทุนท่ีส าคญัและการท าสญัญาท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัใหก้บับริษทัฯ 

 เร่ืองใดๆ และ/หรือรายการท่ีอยูภ่ายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้บงัคบัตาม
พระราชบญัญติั บริษทั มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ หลกัเกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาก าหนดบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยชุด
ต่างๆอยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจ าปีน้ี 

    แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาแทนท่ีต าแหน่งท่ีส าคญั 
เช่น ต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ หรือต าแหน่งระดับบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับนโยบายแผนการ 
สืบทอดต าแหน่ง คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งให้มาท าหนา้ท่ีเสนอแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
(กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาผูส้มคัรท่ีเหมาะสมจากผูส้มคัรทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือสนบัสนุนแผนการสืบทอดต าแหน่งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการจดัหา
และการรักษาบุคลากรผูมี้คุณสมบติั และมีทกัษะสูง อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการ
ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการสืบทอดต าแหน่งเพ่ือดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีมีความสามารถ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมและเพ่ิมพนูทกัษะท่ีส าคญั เช่น การจดัการความรู้ การจดัการแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
และโปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้ าซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาผูบ้ริหารของเราและกระบวนการของแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 

 



    นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
  บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผูถื้อ
หุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการข้ึน โดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ การให้ความส าคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การก ากบัดูแลฝ่าย
บริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนด
ของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการข้ึนอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ 
ไดต้ระหนัก และให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไวใ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ  

    คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลกัส าคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 
1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2.  โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
4. การควบคุมและการบริหารความเส่ียง 
5. จริยธรรมธุรกิจ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี เพ่ือใหคู้่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดมี้การ
ปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้ส าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ใน
เกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการก ากบัดูแลกิจการใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไป 
โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการก ากบัดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี ซ่ึงการประเมินการก ากบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2558  

    จริยธรรมธุรกจิ 
  บริษทัฯ ไดอ้อกประกาศขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ประสบผลส าเร็จตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์สุจริตและ
เท่ียงธรรมและบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดน้ีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  เพ่ือเป็นการป้องกนัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จึงไดดู้แลอย่างรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างเป็น          ลาย
ลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
 



    รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการท่ีอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกเหนือจากการปฏิบติัตาม
นโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก าหนด อีกทั้งการท ารายการดงักล่าวไดอ้ยู่บนพ้ืนฐานเสมือนท ารายการ
กบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียด
มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลและความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบ
เร่ืองการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัใหบ้รรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้นแผนการตรวจสอบภายใน
เป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2557 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการดงักล่าวและไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2558 ในเดือน
มกราคม 2558 ซ่ึงพบว่า บริษทัฯ มีนโยบายการอนุมติัรายการเพ่ือป้องกนัการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยรายการท่ีบริษทัฯ มีอยู่ในปัจจุบนัเป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ
เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้การแข่งขนัโดยทัว่ไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นส าคญั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในรายงานประจ าปีอยา่งเพียงพอแลว้ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัและท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง
ค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจ าปีน้ีและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เป็นรายการท่ีเหมาะสม และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ  

    การจัดท ารายงานการถือครอง/ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

  เพ่ือก ากบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ซ่ึงหมายรวมถึง คู่สมรสตอ้งรายงาน
การถือครอง/ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหท้ราบทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย การเปล่ียนแปลงในการถือครอง/ซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องกรรมการก าหนดใหมี้การรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส 

    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง



เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบ
รายงานท่ีชดัเจน และเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

  บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมการทาง
การเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางท่ีก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ เพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผูบ้ริหาร 

  ประวติัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงดงัต่อไปน้ี 

  นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย 
  ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  อายุ     38 ปี 
  ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  การฝึกอบรม 
   ตุลาคม 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “การจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืนตามแนวทาง 
     GRI (GRI Sustainability Reporting Process)” จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 
   มิถุนายน–กนัยายน 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน 

(ประเทศไทย)” จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
   มกราคม 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “โครงสร้างการควบคุมภายในตามแนวทางของ  
     COSO 2013” จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
   ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” 
     จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) 
   กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012”  
     จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ 
     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   มีนาคม – เมษายน 2553 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Updating International Financial Reporting  
     Standard (IFRS)” จดัโดยส านกังาน เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
  ประสบการณ์ 
   สิงหาคม 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

   2549 – 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั   
(มหาชน) 

  นอกจากน้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและ
เพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้ งการใช้ทรัพยากรเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  



2. เพ่ือความถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ในการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ให้
ด าเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค์ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดและ
เปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” 
ในรายงานประจ าปีน้ี 

  บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ี
เกิดข้ึนภายในองคก์ร เพ่ือลดความเส่ียงดา้นกฎหมายและเพ่ือใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคน ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบริษทัฯ อีกทั้งพฤติกรรมใน
องคก์รสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ 

  ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล แสดงดงัต่อไปน้ี 
  นางสาวสิรสา สุภาวศิน 
  ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล 
  อายุ   31 ปี 
  การศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 

 ใบอนุญาตทนายความผูท้  าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร จาก 
สภาทนายความ 

  ประวตักิารฝึกอบรม 
   ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management”  
     จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSRI) 
   กมุภาพนัธ์ 2556  เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคม ส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ตุลาคม 2553  เขา้อบรมหลกัสูตร“Effective Minute Taking” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
   ตุลาคม 2551  เ ข้ า อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก ฎ ห ม า ย ธุ ร กิ จ  จั ด โ ด ย  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ต ร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ตุลาคม 2550  เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
   กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย  
     คณะนิติศาตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ์ 
   กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
   2550 – 2554 เจา้หนา้ท่ีกฏหมายอาวโุส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปป้ิง จ ากดั 



   2548 – 2549 เจา้หนา้ท่ีกฏหมาย บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  5.3  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

  คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมโดยปกติอย่างนอ้ย 7 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอด 
ทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น  
  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละคร้ังประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั
ก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  
  เลขานุการบริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีเวลาศึกษาขอ้มูล
อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีข้ึนภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ 7 ถึง 10 วนั เพ่ือใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดถู้กเสนอเขา้ไปใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี
กรรมการท่านใดมีขอ้สงสยัหรือค าถาม กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามขอ้สงสัยหรือค าถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบั
กรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมและจดัท าอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเก็บ
รายงานการประชุม พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
  รายละเอียดของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2557  
มีดงัน้ี 

1 นายธีระ วิภูชนิน 7/7 - - -
2 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 7/7 - - -
3 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 6/7 - - -
4 นายคูชรู คาลี วาเดีย 7/7 - - -
5 นายไจปาล มนัสุขานี 7/7 - - -
6 นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอ าไพ 7/7 6/6 - 2/2
7 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ 5/7 - - -
8 นายกิริต ชาห์ 6/7 - 2/2 -
9 นายชยัพฒัน ์ศรีวิสารวาจา 6/7 - - 2/2

10 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท์ 7/7 6/6 2/2 -
11 นายก าธร ศิลาอ่อน 7/7 6/6 2/2 2/2
12 นายอิษฎช์าญ ชาห์ 7/7 - - -

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ

ก ากบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการ

บริษทัฯ
กรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
จ านวนทีเ่ข้าประชุม /จ านวนทีจ่ดัประชุม (คร้ัง)

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

 



  เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมระหวา่งกนั เพ่ือท่ีจะพดูคุยใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการด าเนินงานของกรรมการบริหาร 

  5.4  การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ  

  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้ส าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
 บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ความพร้อมของกรรมการ 
 การก าหนดกลยทุธ์และการวางแผนธุรกิจ 
 การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 การติดตามดูแลรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 การสรรหา 
 การพิจารณาค่าตอบแทน 
 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

  ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” และคณะกรรมการบริษทั
ฯจะน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะ
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี 
การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2558 

  5.5  การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการปฏิบติังาน
ของกรรมการผูจ้ดัการ” (Managing Director Evaluation) ซ่ึงมีหวัขอ้ส าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 ความเป็นผูน้ า 
 การก าหนดกลยทุธ์ 
 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 



 การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
 การสืบทอดต าแหน่ง 
 ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 
 คุณลกัษณะส่วนตวั 

  ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะ
ประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การ
ประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2558 

  5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถกูก าหนดข้ึนตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด และค่าตอบแทน
ของกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีบริหารงานเตม็เวลาในบริษทัยอ่ยจะถกูพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งท่ีเทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ
บริษทัฯ รวมทั้งผลการปฏิบติังานของแต่ละคนท่ีผา่นมา 

  ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนโดยทัว่ไปและกลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมขนส่งได ้

  รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและอ่ืนๆ เช่น ค่า
ภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และส าหรับค่าตอบแทนกรรมการก าหนดเป็นเบ้ียประชุมราย
ปีซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผู ้บริหารของ 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส”  

  5.7  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเพ่ิมคุณค่าของกรรมการ โดยจดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตร
และเขา้ร่วมสมัมนาต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูองคค์วามรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ในปี 2555 กรรมการบริษทัฯ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายก าธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะ
นนท ์ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)  
  ในปี 2556 รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนทไ์ดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตร Financial Statements for 
Directors (FSD) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  ในปี 2557 นายธีระ วิภูชนิน ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) ซ่ึงจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 



 
    การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการอนุมติัจากผูถื้อหุน้
เลขานุการบริษทัฯ จะด าเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจด
ทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
  ทั้งน้ีในปี 2554 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่
ทั้งหมด 4 ท่าน 
  หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มไิด้น ามาปฏิบัติ 
ในปี 2557 มดีังต่อไปนี้

หลกัการก ากบัดูแลกจิการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม ดงันั้น ในปัจจุบนั หลกัเกณฑใ์นเร่ืองระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่
สามารถปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑน้ี์ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีน้ี แต่อาจ
น ามาปฏิบติัในอนาคต 

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

หลกัเกณฑน้ี์ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีน้ี แต่อาจ
น ามาปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาใหมี้การจดัท านโยบายน้ี โดยจดัท า
ตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีน้ีได ้

 


