
รายงานการก�ากับดูแลกิจการ
ค�าจ�ากัดความ

	 การก�ากับดูแลกิจการ	หรือ	Corporate	Governance	หมายถึง	ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความ

สัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ	ฝ่ายจดัการ	และผู้ถอืหุน้	เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั	น�าไปสูก่ารเติบโตและเพิม่คณุค่า

ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนประกอบ	ค�าจ�ากัดความดังกล่าวในข้างต้น	เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	บริษัทฯ	มคีวามพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะผลกัดันให้การก�ากบั

ดูแลกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในองค์กร	

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

ส่ิงจ�าเป็นส�าหรบัการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน	และเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	ดงันัน้	คณะกรรมการบรษัิทฯ	

จึงได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน	

ทุกคนทราบผ่านช่องทางอีเมล์	และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ	“การก�ากับดูแลกิจการ”	ท้ังนี้	บริษัทฯ

ได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	เพ่ือให้ม่ันใจว่าสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆในปัจจุบันและ

เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลหรือถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆ	ซึ่งรวมถึงรางวัลในเรื่องการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ด	ีดังต่อไปนี้

• ได้รบัการจดัให้อยู่ในกลุม่	“ดเีลศิ”	ส�าหรบัการก�ากับดูแลกจิการท่ีดีในรายงานผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิท

จดทะเบียน	8	ปีติดต่อกันตั้งแต่ป	ี2553	ถึงปี	2560	จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

• ได้รับรางวัล	“บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”	ในกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง	3,000	–	9,999	ล้านบาท	ในงาน	SET	Awards	ประจ�าปี	2559

• ได้รับรางวัล	“Public	Debt	Deal	of	the	Year”	ส�าหรับปี	2559	จาก	Marine	Money	นิวยอร์ก	ส�าหรับการออกหุ้นกู้

ประเภทไม่ด้อยสิทธ	ิไม่มีหลักประกัน	ในประเทศไทยมูลค่า	3.59	พันล้านบาทของบริษัทฯ	ในปี	2559

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับท่ี	3	ส�าหรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในหมวดอุตสาหกรรม	(Best

in	Industrials	Sector)	จาก	วารสาร	IR	Magazine	ในงาน	IR	Magazine	Awards	&	Conference	South	East	Asia

ประจ�าปี	2560

• ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล	“The	ClassNK	Dry	Bulk	Operator	of	the	Year”	ในงาน		Lloyd’s	List	Asia

Pacific	Awards	ประจ�าปี	2560

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“Deal	of	the	Year”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards

Asia	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	2560	ส�าหรับการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	ในประเทศไทย	มูลค่า

3.59	พันล้านบาทของบริษัทฯ	ในปี	2559

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“Ship	Owner/Operator”	ในงาน	Seatrade	Maritime

Awards	Asia	ครั้งที	่10	ประจ�าปี	2560

• บรษัิท	เกรท	เซอร์เคิล	ชปิป้ิง	เอเยนซ่ี	จ�ากดั	บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายส�าหรบั

รางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards	Asia	ครั้งที	่10	ประจ�าปี	2560

• บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซ่ี	จ�ากัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารอบสุดท้ายส�าหรับ

รางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	จากงาน	Lloyd’s	List	Asia	Pacific	Awards	ประจ�าป	ี2560

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี”	ในงาน

International	Bulk	Journal	(IBJ)	Awards	ประจ�าปี	2555	2556	2557	2559	และ	2560

• เรอือภญิญา	นาร	ีของบรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่ให้เข้ารอบสดุท้ายเพือ่เข้าชงิรางวัล	“เรอืบรรทุกสนิค้าแห้งเทกอง

แห่งปี”	ในงาน	IBJ	Awards	ประจ�าป	ี2560

• ได้รบัการจดัให้อยูใ่นกลุม่	50	อนัดับแรกของบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทย	ประเมนิจากแนวทางการก�ากบัดูแล

กิจการของอาเซียน	ส�าหรับปี	2013/2014	และปี	2015	(ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	Guidelines)

โดย	ASEAN	Capital	Markets	Forum	(ACMF)	และ	ธนาคารAsian	Development	(ADB)



• ได้รบัรางวลั	Thailand	Sustainability	Investment	Awards	ในงานประกาศรางวลั	SET	Sustainability	Awards	2015

เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2558

• ได้รับรางวัลยอดเย่ียมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในหมวดอุตสาหกรรม	(Best	in	Industrials	Sector)	จาก	วารสาร

IR	Magazine	ในงาน	IR	Magazine	Awards	&	Conference	South	East	Asia	ประจ�าปี	2558

• ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นอนัดับสองของเอเชยี	และเป็นบรษิทัทีดี่ทีสุ่ดในประเทศไทยส�าหรบั	“บริษัทดีเด่นในภาพรวม

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี”	จากผลส�ารวจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการประจ�าป	ี2557	โดย	“ASIA-MONEY”

ซึ่งได้ลงพิมพ์ในนิตยสาร	ASIA-MONEY	ฉบับเดือนธันวาคม	ปี	2557

• ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม	“ดีเลิศ”	สี่ปีติดต่อกันส�าหรับการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	2555	2556

2557	และ	2558	ตามล�าดับ	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รบัรางวลั	“CSR	Recognition”	ประจ�าปี	2556	และ	2557	เพือ่ประกาศเกยีรติคณุแก่บรษิทัจดทะเบยีนท่ีมีพฒันาการ

อย่างต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	และเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน	จัดขึ้นโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	(CSRI)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับรางวัล	“Asia	Best	Employer	Brand	Award”	จากงาน	the	Asia	Best	Employer	Brand	Awards	ครั้งที่	7

ประจ�าปี	2559

• ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล	“The	ClassNK	Dry	Bulk	Operator	of	the	Year”	จากงาน	the	Lloyd’s	List

Asia	Awards	ประจ�าปี	2559

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“เจ้าของเรือ/ผู ้ประกอบกิจการแห่งปี”	จากงาน

Seatrade	Asia	Awards	ประจ�าปี	2557

• เป็นหนึ่งในสามบริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“บริษัทเรือแห่งปี”	จากงาน

BIMCO	Awards	ประจ�าปี	2557

• ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายส�าหรับ	รางวัล	“การบริหารจัดการธุรกิจเรือแห่งปี”	จากงาน	Lloyd’s	List	Asia

Awards	ประจ�าปี	2557

• บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซ่ี	จ�ากัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารอบสุดท้ายส�าหรับ

รางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	จากงาน	Lloyd’s	List	Asia	Awards	ประจ�าปี	2557

• ได้รับรางวัล	“บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม”	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในงาน

SET	Awards	ประจ�าปี	2556

• ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน	“ความปลอดภัยทางทะเล”	จากงาน	Seatrade	Asia	Awards	ประจ�าปี	2556

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเปียก/แห้งเทกองแห่งปี”

จากงาน	Seatrade	Asia	Awards	ประจ�าปี	2556

• นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“บุคคลผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิต”	จากงาน

Seatrade	Asia	Awards	ประจ�าปี	2555

• ได้รับรางวัล	“การบริหารจัดการธุรกิจเรือที่ดีที่สุด”	ในเอเชีย	จากงาน	Lloyd’s	List	Asia	Awards	ประจ�าปี	2555

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี”	จากงาน

Seatrade	Asia	Awards	ประจ�าปี	2555

• ในปี	2553	บริษัทฯ	ได้รับการคดัเลอืกให้น�าเสนอผลงานข้อมลูความรบัผดิชอบต่อสังคมของบรษัิทฯ	เพือ่ประกอบ

การพิจารณารางวัล	CSR	Awards	ประจ�าปี	2553	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกจากผลส�ารวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส�าหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย	โดย	“FinanceAsia”	ที่มี

การเผยแพร่ผลการส�ารวจในเดือนเมษายน	2553	ให้เป็น	“บริษัทที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการบริษัทส�าหรับกลุ่ม

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

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



• ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายเพือ่เข้าชงิรางวลั	“ผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง”	ในงานประกาศ

รางวัลส�าหรับการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย	ประจ�าปี	2553

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

“บรษิทัดเีด่นในภาพรวมด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี	“บริษทัดเีด่นในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส”

“บริษัทดีเด่นในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”	“บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุน

สัมพันธ์”	และ	“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”	(นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ)	ในประเทศไทย

• ในปี	2552	นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	ได้รับคัดเลือกเป็น	“ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น

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

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของไทย

• ได้รับคัดเลือกจากผลส�ารวจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	โดยนิตยสาร	“ASIAMONEY”	ที่มีการเผยแพร่ผลการ

ส�ารวจในนิตยสาร	Asia	Money	ฉบับประจ�าเดือนมกราคม	2553	ให้เป็น	“บริษัทดีเด่นในภาพรวมด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี”	“บริษัทดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”	“บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”	(นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ)	ในประเทศไทย

• ได้รับการจัดอันดับตามรายงานของ	“CLSA	ASIA-PACIFIC	MARKETS”	ลงวันท่ี	3	กุมภาพันธ์	2552	ให้เป็น

1	ใน	3	บริษัทดีเด่นในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการในประเทศไทย

• ได้รับการจัดอันดับในปี	2550	จากนิตยสาร	“The	Asset”	ของฮ่องกง	ให้เป็นบริษัทท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยด้าน

การก�ากับดูแลกิจการ	จากรายชื่อบริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน	60	บริษัทในเอเซีย

การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ	ได้ตระหนกัถงึสิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้เเละรกัษาไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีและผลประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้	สิทธิพืน้ฐานของผูถ้อืหุน้	ได้แก่	สทิธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้	สทิธิในส่วนแบ่งก�าไรของบรษัิทฯ

สิทธิในการได้รับเงินปันผล	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

สทิธิในการแต่งต้ังผูส้อบบัญชหีรือก�าหนดค่าสอบบญัชี	และสทิธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรือ่งส�าคัญทีมี่ผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ	เช่น	การอนุมัติรายการส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลการด�าเนินงาน	ข่าวสารจากผู้บริหาร

และข้อมูลอื่นๆ	ที่ส�าคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ

ได้ด�าเนนิธุรกจิโดยการปกป้องสิทธิของผูถ้อืหุน้และการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายได้ใช้สทิธิของตน	ซึง่นโยบายส�าหรบั

การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ

บริษัทฯ	มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ	วิธีการปฏิบัติทางบัญชี	การใช้

สารสนเทศภายใน	และในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารจะต้องมีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต	ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม	ทั้งน้ี	บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มีดังต่อไปนี้

1.1   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าเอกสารประกอบการพจิารณาแต่งต้ังกรรมการบรษัิทฯ	เป็นรายบคุคล	รวมทัง้เพิม่เติมข้อมูล	

อืน่ๆ	ของกรรมการบรษัิทฯ	แต่ละท่านในรายงานประจ�าปีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	เพือ่พจิารณาอนมัุติแต่งต้ัง	

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ	

ต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



• ประวติัของกรรมการเบือ้งต้น	ได้แก่	ช่ือ	ต�าแหน่ง	อาย	ุประวติัการศกึษา	การฝึกอบรม	อาชพี	ประสบการณ์

การท�างาน	และข้อพิพาททางกฎหมาย	(ถ้ามี)

• การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• วิธีการสรรหา	(กรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง)

• ผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา	ในแง่ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

1.2   พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	ซ่ึงจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น	

ของบริษัทฯ	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการก�าหนดค่าตอบแทนของ	

กรรมการบริษัทฯ	ในข้อ	5.7	ในรายงานนี้	

1.3   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ	ซึ่งพิจารณาอนุมัติโดย	

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	และได้ปรับปรุงข้อมูลประกอบการแต่งต้ังผู้สอบ

บัญชีภายนอกของบริษัทฯ	ให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น	ซึ่งข้อมูล	

ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ชื่อส�านักงานสอบบัญชีภายนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชภีายนอกส�าหรบัปีทีข่ออนุมติั	โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชี

กับค่าบริการอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ผ่านมา

• ความสัมพันธ์อื่นๆ	กับบริษัทฯ	เช่น	การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ

• จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอก	(ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนเดิม)

• การประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่านมา

• เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอก	(ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนใหม่)

1.4   พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้อนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ใช้ในปัจจุบัน	เมื่อครั้งการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปี	2547	และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายดังกล่าวนี้ในอนาคต	บริษัทฯ	จะน�าเสนอให้มีการพิจารณา

อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

1.5   พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน

ในปี	2546	บริษัทฯ	ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับแผนการด�าเนินการเรื่องการซ้ือหุ้นคืน	โดย	

ผู้ถือหุ้นอนุมัตใิห้คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถท�าการซื้อหุ้นของบริษัทฯ	คืนได	้โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	

จัดให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ

1.6   การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ได้มีการปฏบัิติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



• ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2560	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระส�าหรับการ

ประชุมและให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ซึ่งจะได้ปฏิบัติ

ต่อเน่ืองส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้น

รวมกันไม่น้อยกว่า	2,000,000	หุ้น	สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลท่ีมีความเหมาะสม

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันท่ี	2	ตุลาคม	2560	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560	ซึ่งเป็น

การให้สิทธิท่ีมากกว่าที่กฎหมายก�าหนดต่อผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถน�าเสนอวาระ

การประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2560	ก่อนวันประชุม

ทั้งนี	้บริษัทฯ	ยังคงยึดถือแนวปฏิบัตินี้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2561

• บริษัทฯ	จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ	โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นส�าหรับ

การประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปี	ได้ระบถุงึจุดประสงค์	เหตุผล	และความเห็นของกรรมการบรษัิทฯ	ประกอบ

ในแต่ละวาระการประชุม	โดยบริษัทฯ	จะไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2560	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่ก�าหนดการประชุมและระเบียบวาระ

การประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	ต้ังแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	2560

(ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	55	วัน)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้

• บริษัทฯ	เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันท่ี

24	กมุภาพนัธ์	2560	(ก่อนวันประชมุผูถ้อืหุน้	39	วัน)	และบริษทัฯ	ได้มอบหมายให้	บรษิทั	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิทฯ	ด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้

ตั้งแต่วันที่	3	มีนาคม	2560	(จัดส่งล่วงหน้า	32	วันก่อนวันประชุม)

• บรษัิทฯ	ได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าปี	ผ่านทางส่ือหนงัสือพมิพ์รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทย

และภาษาองักฤษ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกนัและประมาณ	14	วันล่วงหน้า	ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปี

• บรษัิทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้อย่างเต็มทีใ่นการมีส่วนร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้และสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้

ได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยผูบ้รหิารและ/หรอืผูท่ี้เกีย่วข้องโดยตรงกบัประเด็นนัน้ๆ	จะ

เป็นผู้ตอบค�าถาม

• บรษัิทฯ	ได้จดัท�ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้องครบถ้วนและชัดเจน	รวมถงึระบรุายชือ่ของกรรมการ

ท่ีเข้าร่วมประชุม	ในรายงานการประชุมยังได้บันทึกค�าถามและค�าตอบอย่างถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

วิธีการลงคะแนนเสียง	วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง

• บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ	เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	และปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัการปกป้องสิทธิของผูถ้อืหุน้	อนัรวมถงึจัดการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติกรณทีีมี่เหตุ

การณ์ส�าคัญๆ	ที่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกต้องครบ

ถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	เช่น	1)	ในปี	2547	กรณีซื้อเรือเดินทะเลจ�านวน	15	ล�า	2)	การท�า

สญัญาว่าจ้างต่อเรอืเดินทะเลใหม่จ�านวน	12	ล�า	ในปี	2550	และจ�านวน	3	ล�าในปี	2551	และ	3)	การท�าสัญญา

ว่าจ้างต่อเรือเดินทะเลใหม่จ�านวน	12	ล�าในปี	2557	เป็นต้น	ซ่ึงทุกเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น	บริษัทฯ	ได้

แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ถือหุ้น

• บรษัิทฯ	มกีารติดตามและสอบทานเงินปันผลทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	ยงัไม่ได้รบัและพยายามติดต่อกบัผูถ้อืหุน้

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทกุคนได้รับเงินปันผลจากบรษัิทฯ	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	ยงัได้แจ้งข้อมูลและให้ค�าแนะน�าแก่ผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ	ถึงวิธีการรับเงินปันผล



	 ในระหว่างปี	2560	บริษัทฯ	มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1	ครั้ง	เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี		

เมื่อวันที่	4	เมษายน	2560	ที่โรงแรม	อวานี	เอเทรียม	โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	กรรมการ	

ทุกท่าน	(ยกเว้นกรรมการ	2	ท่าน	กล่าวคือ	นายสุพัฒน์	ศิวะศรีอ�าไพ	กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และนายชยัภทัร	ศรวีสิารวาจา	กรรมการอสิระ	และประธานคณะกรรมการสรรหา)	

เข้าร่วมประชมุกนัอย่างพร้อมเพรียง		ท้ังน้ี	รวมถงึประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ	ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ

ประจ�าปีเพือ่ตอบค�าถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ท่ีเกีย่วกบัข้อมูลทางบัญชหีรอืการปฏบัิติงานตรวจสอบบญัช	ีทัง้น้ีใน

การประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้เลขานุการในทีป่ระชุมได้อธิบายเกีย่วกับวธีิการลงคะแนนเสยีง	และวธีินบัคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมเริ่มขึ้น	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงาน	

ของบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ในแต่ละวาระการประชุมรวม

ทั้งได้บันทึกมติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ	ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว	หลังจากน้ัน

บรษัิทฯ	ได้น�าส่งรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชมุ

พร้อมทั้งวีดีโอบันทึกการประชุม	ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	ภายในระยะ

เวลา	14	วันหลังวันประชุมแต่ละครั้ง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัฯ	ม่ันใจในการให้ความส�าคญัถงึการปฏบัิติต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั	ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย	ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	และผู้ถือหุ้นสถาบัน	ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส�าหรับเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญ	โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�าหนด	วัน	เวลา	และสถานท่ีในการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

• ก�าหนดให้หุ้น	1	หุ้น	มีคะแนนเสียง	1	เสียง

• อ�านวยความสะดวกส�าหรับการลงคะแนนเสียงด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ:	พร้อมท้ังระบเุอกสารท่ีจ�าเป็น

ในการมอบฉนัทะอย่างชดัเจนและได้จัดส่งหนงัสือเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ	ข.)

ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอ	และเท่าที่บริษัทฯ	สามารถกระท�าได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ	ที่

เกีย่วข้อง	กล่าวคือ	ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อย	4	สปัดาห์	โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเอง	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีประธานกรรมการ	และ/หรอื	กรรมการอสิระรบัมอบฉนัทะเพือ่เข้าร่วมประชุม

และลงคะแนนเสียงแทนในการประชมุแต่ละครัง้	ซึง่รายละเอยีดต่างๆ	ได้ระบไุว้ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

อย่างครบถ้วน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)	และหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้

• ก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	2	ชั่วโมง	ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้มีเวลาในการ

ลงทะเบียนที่เพียงพอ

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�าหรับการประชุมแต่ละวาระ

• ได้ใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและเพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า	และเสนอช่ือบคุคลเพือ่เป็นกรรมการ

บริษัทฯ	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ	รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการ	โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



• กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์	(หุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น)	ของบริษัทฯ	ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบเป็นประจ�า

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ

ตนหรือของบุคคลใกล้ชดิทีม่คีวามเกีย่วข้อง	(ถ้ามี)	เพือ่ให้บรษัิทฯ	มข้ีอมูลส�าหรบัใช้ประโยชน์ในการปฏบัิติ

ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์ใน

แง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารท�าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการ

ปฏิบัติดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ต้องส่งแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

และผู้บริหาร”	ภายใน	30	วัน	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”	กรรมการและ

ผู้บรหิารต้องปรบัปรงุข้อมลูในแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้รหิาร”	โดยทนัที

หรือภายใน	7	วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- เลขานกุารบริษัทฯ	ส่งส�าเนาแบบ	“รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	ให้กับประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	ภายใน	7	วันท�าการ

นับจากวันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเข้าร่วม

กระบวนการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว	โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ

จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง	เมื่อเรื่องนั้นๆ	ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รายละเอียดของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ซึ่งระบุถึงชื่อผู ้เกี่ยวโยง	ลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน

แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต	และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ	ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ

“รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”	ในรายงานประจ�าปีนี	้	ทัง้น้ี	บรษัิทฯ	ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏบัิติตามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบังคับ

รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ปฏบัิติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกีย่วกบัมาตรการควบคมุการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอยีดท่ีกล่าวไว้ใน

หวัข้อ	“การควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน” 	ในรายงานประจ�าปีนีแ้ละยงัไม่เคยมีกรณกีารใช้ข้อมูลภายในของ

กรรมการ	และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	เช่น	ผู้ถือหุ้น

พนักงาน	และผู้บริหารของบริษทัฯ	และบริษัทย่อย	หรือผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก	เช่น	เจ้าหนี้การค้า		คู่ค้า	ลูกค้า	ชุมชน/

สังคม	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากบริษัทฯ	ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

ในอนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กบับรษัิทฯ	และเป็นแรงสนบัสนนุอย่างดียิง่	ในการ

สร้างความส�าเรจ็และความม่ังค่ังในระยะยาวให้กบับรษัิทฯ	ทัง้น้ี	บรษัิทฯ	ได้ปรบัปรงุแก้ไขเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	ซึง่รวมถงึ

หัวข้อ	“กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย”	นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง

ปฏิบัติ	และรวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดงความ

คิดเห็นต่างๆ	และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามความประสงค์	โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของ

บริษัทฯ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ	และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ	จะด�าเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

ด้านผูบ้รหิาร :	บรษิทัฯ	ตระหนักถงึความส�าคัญของผูบ้รหิารซึง่เป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการ

ด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ	โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารมโีครงสร้างท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม

และค่าเฉลีย่โดยทัว่ไปของบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทย	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ได้ท�างานอย่าง

อิสระปราศจากการแทรกแซง	ภายใต้บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



	 ด้านพนักงาน :	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จึงก�าหนดวิธีการจ้างงาน	ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน	ความม่ันคง	และ	

ความก้าวหน้าทางอาชพี	และหลักการอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้องกับพนักงาน	และการจ้างงาน	บรษัิทฯ	มัน่ใจว่าพนักงานมีความ

รูค้วามช�านาญท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิงานในธุรกจิของบรษัิทฯ	และความเข้าใจในข้อพงึปฏบัิติต่างๆ	มาตรฐานการ

ปฏบัิติงานท่ีเกีย่วข้อง	และสนบัสนุนให้มีการพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่ให้ทนักบัการพฒันาของอตุสาหกรรมใน

อนาคต	และได้อธิบายถงึการดูแลด้านความปลอดภยั	อาชีวอนามัยของพนกังานท่ีปฏบัิติการบนเรอืของบรษัิทฯ	ภายใต้

หัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จดัให้มนีโยบายด้านผลตอบแทนส�าหรบัพนักงานท่ีส�านักงานของบรษัิทฯ	ท้ังในรปูของเงินเดอืน	

โบนัส	และสวัสดิการต่างๆ	แม้ว่าผลตอบแทนบางอย่างกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนด		ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับ	

ผลการปฏิบัติงาน	หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน	ส่วนเพิ่มอื่นๆ	/โบนัสขึ้นอยู ่กับฐานะทางการเงิน	

ผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ	ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว	แม้ว่าบริษัทฯ	จะไม่มี	

ผลตอบแทนระยะยาวส�าหรับพนักงานในรปูของ	ESOP	เนือ่งจากบรษัิทฯ	เหน็ว่าราคาหุน้ของบรษัิทฯ	จะขึน้อยูก่บัปัจจัย

ต่างๆ	ซึ่งพนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล	นอกจากนี้ราคาหุ้นของ	

บรษัิทฯ	ก็ไม่ได้สะท้อนถงึผลการปฏบิติังานของพนกังานทีแ่ท้จรงิ	ดงันัน้	บรษัิทฯ	ได้จัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน	

แก่พนักงานของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจ�าปี	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�าปีแก่พนักงาน

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน	และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก	ส�าหรบัทัง้พนกังานท่ีส�านักงาน	และลกูเรอื	

บนเรือ	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ	และ

ก�าหนดเวลาการท�างานท่ียืดหยุ่น	ส�าหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริม	

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน	และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ

	 ด้านนายหน้า :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดว่ีานายหน้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของบรษัิทฯ	และ

เป็นผู้ทีมี่บทบาทส�าคัญในฐานะผูส้นับสนนุการด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ	บรษัิทฯ	จงึปฏบัิติกับนายหน้าด้วยความเป็น

ธรรมตามเง่ือนไขการค้าท่ีตกลงร่วมกันและคงรกัษามาตรฐานการค้าโดยท่ัวไปไว้	เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั	

ในระยะยาว

	 ด้านเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม : บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่

ส�าคัญของบริษัทฯ	ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ	ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง	บริษัทฯ	

ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ	รวมท้ังปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน	การช�าระคืนหลักทรัพย์ค�้าประกัน

และข้อตกลงอื่นๆ	ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

	 ด้านคูค้่า : บริษัทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความส�าคญัของคู่ค้าของบรษัิทฯ	และบรษัิทฯ	มัน่ใจว่าเง่ือนไขทางการค้า

ต่างๆ	เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยท่ัวไป	รวมทัง้การปฏบัิติตามเง่ือนไขทางการค้าอย่างเคร่งครดั

	 ด้านลูกค้า :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด	รวมทั้งการให้

บริการท่ีได้มาตรฐาน	และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว	เว้นแต่

มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก�าหนด	หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ	รวมถึงประเด็นทางด้านการ

ตลาด	การก�าหนดราคา	รายละเอียดของการให้บริการ	คุณภาพ	และความปลอดภัย

	 ด้านคูแ่ข่งทางการค้า :	บรษัิทฯ	ปฏบิติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าท่ีดี	และไม่พยายามทีจ่ะท�าลาย

ชือ่เสยีงของคู่แข่งทางการค้าต่างๆด้วยข้อกล่าวหาท่ีไม่เป็นจรงิ		รวมทัง้ไม่พยายามเข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่ง

ทางการค้าหรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

	 ด้านชุมชนและสังคม :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน	โดยสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีก�าหนดไว้ในกฎหมายและพยายาม

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม	โดยบริษัทฯ	ได้รายงานส่วนนี้แยกไว้ภายใต้หัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน”  

ในรายงานประจ�าปีนี้

	 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ :	นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับธุรกิจ

การเดินเรือซ่ึงบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามและได้อธิบายไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่า		

ภาครฐับาลคือ	ผูอ้อกกฎระเบียบข้อบังคับ	ท�าหน้าท่ีควบคุมเพือ่ให้การด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ	เป็นไปด้วยความยติุธรรม	

และมีความโปร่งใส	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ให้เป็นหนึ่ง

ในหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่าย	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้

จัดท�ารายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ	ประจ�าปี	และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ	ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหัวข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ”	ใน

รายงานประจ�าปีนี้

	 ด้านส่ิงแวดล้อม :	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการจัดการด้านการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น	จะก่อให้

เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน�้า	และ/หรือ	มลพิษทางอากาศ	

	 บรษิทัฯ	มคีวามมุ่งม่ันท่ีจะปกป้องและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม	

โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และส่งเสริมการปฏิบัติตาม

นโยบายนี้	ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ	และจริยธรรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	ได้รายงาน

ไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 การเคารพหลกัสิทธมินุษยชนสากล :	บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	ทกุคนต้อง

ปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อน�าไป

ปฏบิติัเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินงานและไม่สนับสนนุกจิกรรมใดๆ	ทีล่ะเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน	รวมถงึการบังคบัใช้

แรงงานหรอืการใช้แรงงานเด็ก	ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุม่ได้รบัการปฏบัิติด้วยความเสมอภาค		โดยเคารพศกัด์ิศรคีวามเป็น

มนุษย์	ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	ถ่ินก�าเนิด	เพศ	อายุ	ศาสนา	สีผิว	สภาพร่างกาย	ฐานะ	หรือชาติตระกูล	นอกจากนี้บริษัทฯ	

ยงัส่งเสรมิให้มีการตรวจสอบดูแลการปฏบิติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน	และสนบัสนนุให้บรษัิทย่อย	นกัลงทุน	คูค้่า	และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

	 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา :	บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	ทกุคน

ต้องมีความรอบคอบ	และความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า	

สิทธิบัตร	ลิขสิทธ์ิ	ข้อมูลความลับทางการค้า	และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ	ตัวอย่างเช่น	การใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ท่ีมีลขิสิทธ์ิถกูต้อง	โดยโปรแกรมท่ีใช้นัน้ต้องผ่านการตรวจสอบและติดต้ังโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

เท่านัน้	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยังส่งเสรมิให้พนกังานตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่าโปรแกรมหรอืข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการท�างาน

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	เป็นต้น

	 นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติและการให้สินบน : บรษัิทฯ	มนีโยบายห้ามการติดสินบนและการคอร์รปัชัน่	

ทุกรูปแบบ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือ	บริษัทฯ	ไม่

ยอมรบัพฤติกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่	โดยบรษัิทฯ	ให้ความส�าคัญอย่างจรงิจงักบัการติดสินบนและ	

การคอร์รปัชัน่ต่างๆ	(หากมี)	การละเมิดนโยบายนี	้บรษัิทฯ	ถอืเป็นการกระท�าผดิร้ายแรง	โดยจะมีการด�าเนนิการทางวนิยั	

รวมไปถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด

	 ในปี	2556	เพ่ือเป็นการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	บริษัทฯได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติของ	

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	โดยบรษัิทฯ	ได้ร่วมให้สตัยาบันเพือ่รบัทราบข้อตกลงในค�าประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	ต่อมาใน	

วนัท่ี	16	มกราคม	2558	บริษัทฯ	ได้รับการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ



	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย	หรือ	Partnership	Against	

Corruption	for	Thailand	(PACT)	ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการ

ทุจริต	ที่ริเริ่มขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์	และหุ้นส่วนความร่วมมืออื่นๆ

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่องในเรื่องจริยธรรม	รวมถึงมุมมองในเรื่องการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ซึ่งกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องตลอดทั้งปี	มีดังนี้	

• การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับสินบนและการทจุรติ	ซึง่เป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน

และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างเหมาะสม

• ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น	และการติดสินบน	เช่น	แนวทางปฏิบัติ	

ในการให้และการรับของขวัญและส่ิงตอบแทน	หรือการช่วยเหลือทางการเมือง	เป็นต้น	รายละเอียดเกี่ยว

กับนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ได้เปิดเผยใน	“คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ”

ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบร่วมกัน		พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• การสอบทานระบบการควบคมุภายใน	และวธีิการควบคุมภายในเพือ่ให้แน่ใจว่ามีกลไกป้องกนัการให้สนิบน

และการทุจริตที่มีประสิทธิผล

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบ	เพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั้นตอนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางส�าหรับรายงานการกระท�าที่ไม่เหมาะสม	การทุจริต	หรือการคอร์รัปชั่นใดๆ

อีกทั้งได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อม่ันใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่าง	

เท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีช่องทางการติดต่อกับ	

คณะกรรมการบรษัิทฯโดยตรง	(ไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทัฯ)	เพือ่ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัธุรกจิ	ข้อร้องเรยีน	หรอื	ข้อเสนอแนะ	

เกีย่วกับความเส่ียง	หรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้เสียจากการด�าเนนิธุรกจิ	หรอืจากการปฏบัิติงานไม่ถกูต้อง	

หรอืการละเมิดหลกัจรยิธรรมธุรกจิ	และแนวทางปฏบัิติทีบ่รษัิทฯ	ก�าหนดไว้	หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนกรณพีเิศษ	เช่น	กรณี

ที่ผู้บริหารกระท�าผิดศีลธรรม/ไม่ซื่อสัตย์,	การกระท�าผิดจรรยาบรรณ	หรือผิดกฏหมาย	เป็นต้น	ทั้งนี้	พนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสยีอืน่ๆสามารถส่งข้อความดังกล่าวทางไปรษณีย์หรอือเีมล์ให้กบั	คณุธีระ	วภิชูนนิ	กรรมการอสิระและประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์

คุณธีระ		วิภูชนิน	

256	ถนนลาดพร้าว	ซอยสันนิบาตเทศบาล	

แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	

กรุงเทพฯ	10900	ประเทศไทย

ทางอีเมล	์

acthira@hotmail.co.th

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

	 เม่ือบรษัิทฯได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนแล้ว	บรษิทัฯจะด�าเนนิการรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	ตรวจสอบ	และ

ก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	รวมถึงความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมด	หลงัจากนัน้ผูท่ี้มีหน้าท่ีรบัผดิชอบเรือ่งดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการด�าเนนิการ	และรายงานผลแก่ผูท้ี่

เหมาะสม	และเก็บรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการร้องเรยีนให้เรยีบร้อย	การรายงานผลจากการด�าเนินการ	จะรายงานต่อ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการและ/หรอืกรรมการท่านอืน่ท่ี

เกี่ยวข้อง	ตามล�าดับ	แล้วแต่กรณี

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



การปกป้องผู้รายงาน

	 เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธิของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีนหรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	บรษัิทฯ	

จะไม่เปิดเผย	ชื่อ	ที่อยู่	ภาพ	หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ	

ข้อเท็จจริง	ผู้ท่ีรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	จริยธรรมทางธุรกิจ	

หรอืกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของบริษัทฯ	จะได้รบัการคุ้มครอง	และความเป็นธรรมภายใต้นโยบายน้ี	พนกังานท่ีกลัน่แกล้งหรอื

ตอบโต้ผู้ร้องเรียนจะต้องถูกลงโทษ	และรวมถึงการเลิกจ้างงาน

	 ส�าหรับข้ันตอนการปฏิบัติ	และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้เปิดเผยไว้ใน	“คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง

ปฏิบัติ”	ของบริษัทฯ	ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ		พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้	ในปี	2560	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ที่มีนัยส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษัิทฯ	มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมลูส�าคัญท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ	อย่างเข้มงวด	ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	และรายงานอื่นๆ	โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	โดย

ผ่านช่องทางที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

4.1   รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และสารสนเทศทางการ

เงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	โดยมีการน�าเสนอรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ	ต่อรายงาน

ทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจ�าปีนี้

4.2   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	เมือ่วนัที	่15	พฤศจิกายน	2550	

เพือ่ท�าหน้าทีดู่แลเรือ่งการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	และผูบ้รหิารระดับสงู	โดยการน�าเสนอค่าตอบแทนของ

กรรมการ	ข้อแนะน�า	และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ	จะน�าเสนอเพื่อ	

ขออนมัุติจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ทัง้นี	้รายละเอยีดเก่ียวกบัคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	เช่น	รายชือ่สมาชกิ	

คณุสมบัติ	บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	และหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์ของ	

บริษัทฯ	และเปิดเผยภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 	 ในปี	2560	และ	2559	บริษัทฯ	ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	โดยก�าหนดเป็นค่าตอบแทนประจ�า

และไม่มค่ีาตอบแทนอื่น	ซึง่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบรษิทัฯ	ในแต่ละไตรมาสเป็นจ�านวนเท่ากนั	ทัง้นี	้ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	



	(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงิน

2560 2559

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม
คณะ 

กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม

1. นายธีระ	วิภูชนิน ประธานกรรมการบริษัทฯ,	

กรรมการอิสระ

1.20 1.20 1.20 1.20

2. นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ 0.55 0.55 0.55 0.55

3. นายคูชร	ูคาลี	วาเดีย กรรมการบริหาร 0.55 0.55 0.55 0.55

4. นายไจปาล	มันสุขานี กรรมการบริหาร 0.55 0.55 0.55 0.55

5. นายสุพัฒน	์ศิวะศรีอ�าไพ* กรรมการอิสระ 0.14 0.10 0.24 0.55 0.40 0.95

6. นางสาวนิชิต้า	ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

7. นายกิริต	ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

8. นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ 0.55 0.55 0.55 0.55

9. นายก�าธร	ศิลาอ่อน** กรรมการอิสระ 0.55 0.35 0.90 0.55 0.20 0.75

10. รองศาสตราจารย์		ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ กรรมการอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

11. นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

12. นางลิน	เยน	ค็อก*** กรรมการอิสระ 0.41 0.15 0.56 - -

รวมค่าตอบแทนส�าหรับปี **** 6.70 0.80 7.50 6.70 0.80 7.50

*	 กรรมการที่เกษียณอายุจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ในเดือนเมษายน	2560	เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์อายุของกรรมการบริษัทฯ	ตามที่ก�าหนดไว้ใน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

**	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	4	เมษายน	2560
***		 กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในป	ี2560	แทนนายสุพัฒน์	ศิวะศรีอ�าไพ
****					ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาส	ให้แก่	ประธานคณะกรรมการ	จ�านวน	300,000	บาทต่อไตรมาส	กรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	137,500	บาท

ต่อท่านต่อไตรมาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	เพิ่มอีกจ�านวน	100,000	บาทต่อไตรมาส	กรรมการตรวจสอบ	เพิ่มอีก
จ�านวน	50,000	บาทต่อท่านต่อไตรมาส

	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส		และอื่นๆ	

เช่น	ค่าภาษีเงินได้	ค่าเช่าบ้าน	และเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุการท�างาน	(จ่ายให้ผู้บริหารที่เกษียณอายุการท�างาน

ในปี	2559)		ซ่ึงในระหว่างปี	2560	และปี	2559	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบรหิารและ	

ผูบ้รหิารระดับสูง	(รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการ)	ทัง้หมด	13	ท่าน	(ปี	2559:	13	ท่าน)	เป็นจ�านวนเงิน	80.79		ล้านบาท	

และ	89.31	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 	 ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้กรรมการผูจ้ดัการในปี	2560	เป็นจ�านวนเงินรวม	15.15	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินเดือน	

8.07	ล้านบาท	โบนัส	1.36	ล้านบาท	ภาษเีงนิได้ท่ีบรษัิทฯออกให้		4.55	ล้านบาท	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.55	ล้านบาท	

ค่าเช่าบ้าน	0.60	ล้านบาท	และค่าตอบแทนอื่นๆ	0.02	ล้านบาท

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



คณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2. นายคูชรู	คาลี	วาเดีย กรรมการ	(การเงิน)

3. นายไจปาล	มันสุขานี กรรมการ	

ผู้บริหารระดับสูงที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	31	ธันวาคม	2560	มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2. นายคูชรู	คาลี	วาเดีย กรรมการ	(การเงิน)

3. นายไจปาล	มันสุขานี กรรมการ	

4. นายชีลาล	โกปินาธาน ผู้อ�านวยการ	(การพาณิชย์)

5. นายเซบาสเตียน	อาร์คานโจ	คาร์โดโซ่* ผู้อ�านวยการ	(บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล)

6. นายโกดาการาจีททิล	มูราลี่	เมนนอน กรรมการ	(ด้านเทคนิค)

7. นายนีลากันตัน	วาสุเดวัน ผู้อ�านวยการ	(การจัดการความเสี่ยง)

8. นายสตีเฟน	โคลา ผู้อ�านวยการ	(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)

9. นายนิชิคานท์	โกรวิน	ดีซาย ผู้อ�านวยการ	(โครงการ)

10. นายประชาน	มหาลิงกัม ผู้จัดการอาวุโส	(ด้านเทคนิค)

11. นางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้�านวยการ	(การเงินและบญัช)ี	และเลขานกุารบรษัิทฯ

12. นางสาววิมลวรรณ	เจศรีชัย ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีของกลุ่มบริษัท)

13. นางสาวนลินทิพย์	ศานตินานนท์ ผูจ้ดัการอาวโุส	(บัญชแีละการจดัการระบบสารสนเทศ)	(MIS)

* แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี	2560

การเทียบเคียงค่าตอบแทน	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และผู้บริหารระหว่างบริษัทฯ	กับกลุ่มบริษัท	

จดทะเบียนอื่นๆและบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส	์มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้



	(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)

รายการ
*พีเอสแอล

** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ 
ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษัิทจดทะเบียนทัง้หมดท่ีม ี
รายได้ 3,000 - < 5,000  ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2560 2559 ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�า่สุด ค่าสูงสุด

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 1.68 0.11 6.22 0.79 0.06 3.95 1.04 0.01 9.90

กรรมการบริษัทฯ	ที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.70 0.01 4.32 0.38 0.03 2.73 0.52 0.00 6.53

กรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.63 0.06 2.16 0.39 0.03 1.52 0.52 0.01 6.14

ผู้บริหารบริษัทฯ 6.21 6.87 5.24 1.05 10.35 4.79 1.08 17.44 4.95 0.06 50.81

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.25 0.03 1.20 0.20 0.04 0.64 0.25 0.01 3.81

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.16 0.05 0.52 N.A. N.A. N.A. 0.18 0.01 2.33

* เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2559	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ
N.A.	 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)	

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2560 2559

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม 
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม 
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม
+โบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 1.00 1.65 0.80 1.16 0.22 0.33 2.70 7.32

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.52 0.97 0.40 0.74 0.14 0.22 1.49 3.80

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.50 0.91 0.44 0.74 0.14 0.18 1.49 3.80

ผู้บริหารบริษัทฯ 6.21 6.87 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	

ประธานกรรมการตรวจสอบและ	
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.54 0.95 0.45 0.86 0.06 0.36 1.81 2.32

กรรมการตรวจสอบและ	
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.39 0.69 0.27 0.56 0.06 0.18 1.46 1.92

* เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี	2559	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย	ซึง่เป็นรายงานการส�ารวจปีล่าสุด	

เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงานดังกล่าวในปี	2560
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

N.A.	 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)	

รายการ

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

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2560 2559

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ยประชุม
+โบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 0.81 1.17 0.59 0.93 0.18 0.20 6.43 7.79

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.50 0.78 0.41 0.65 0.10 0.18 3.81 4.72

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.42 0.67 0.35 0.58 0.16 0.17 1.91 2.82

ผู้บริหารบริษัทฯ 6.21 6.87 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	

ประธานกรรมการตรวจสอบและ	
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.37 0.66 0.33 0.63 0.06 0.16 1.13 1.63

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.26 0.49 0.25 0.47 0.06 0.14 0.70 1.16

* เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี	2559	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย	ซึง่เป็นรายงานการส�ารวจปีล่าสุด	

เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงานดังกล่าวในปี	2560
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	
N.A.	 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2560 2559

ค่า 
ตอบแทน

ประจ�า 
+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ย
ประชุม 
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน

ประจ�า 
+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ย
ประชุม
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน

ประจ�า 
+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ย
ประชุม
+โบนัส

ค่า 
ตอบแทน

ประจ�า 
+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 
ตอบแทน
ประจ�า +

เบี้ย
ประชุม
+โบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 1.05 1.84 0.76 1.23 0.12 0.14 6.43 13.63

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.53 1.07 0.46 0.76 0.07 0.11 2.78 7.58

กรรมการบรษัิทฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.55 1.08 0.45 0.76 0.06 0.08 4.18 8.98

ผู้บริหารบริษัทฯ 6.21 6.87 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	 	N.A.	

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.46 0.73 0.39 0.68 0.06 0.11 2.02 2.53

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.33 0.55 0.28 0.49 0.05 0.10 1.62 2.08

* เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี	2559	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย	ซึง่เป็นรายงานการส�ารวจปีล่าสุด	

เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงานดังกล่าวในป	ี2560
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

N.A.	 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน



4.3   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทั้งรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป	ตลอดจนข้อมูลส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดย

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ดังกล่าว	เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	เว็บไซต์

ของบริษัทฯ	จดหมายแจ้งข่าว	และจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อนักลงทุน

สัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้เอง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดบุคคล	เพื่อให้

บริการข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ	(นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ		

ได้รับการคัดเลือกเป็น	“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นท่ีสุด”	ในประเทศไทย	

ในผลส�ารวจเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการในเดือนธันวาคม	2553	จาก

นิตยสาร	“ASIAMONEY”)	

โทรศัพท์	66	2696	8801	อีเมล์	kh@preciousshipping.com

คุณคูชรู	คาลี	วาเดีย	 กรรมการบริหาร	

โทรศัพท์	66	2696	8836	อีเมล์	kw@preciousshipping.com

คุณสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(การเงินและบัญชี)	และเลขานุการบริษัทฯ	

โทรศัพท์	66	2696	8856	อีเมล์	som@preciousshipping.com

	 	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ	มากมาย	โดยมีกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการ

บริหารเข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง
พบปะกับ

นักวิเคราะห์
พบปะกับ
นักลงทุน

การน�าสนอ
(Presentations)

การให้สัมภาษณ์แก่
หนังสือพิมพ์และทีวี

รวม

2560 33 32 8 6 79

2559 19 13 5 8 45

2558 33 20 3 5 61

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ	มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการ	

และความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ	ซ่ึงในปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน	11	ท่าน	ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร	3	ท่าน	(ปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจ�าในบริษัทฯ/บริษัทย่อย)	และ	กรรมการท่ี	

ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	8	ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	5	ท่าน	(มากกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ	

ทั้งคณะ)	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งหมด

ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

	 	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญในการสนบัสนุนการด�าเนินธุรกจิให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์	และการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ดงันัน้	กรรมการ	

บรษัิทฯ	จงึมีคุณสมบติัทีห่ลากหลายทัง้ในด้านเพศ	อาย	ุการศึกษา	ทกัษะ	ความรู้	และประสบการณ์ในการประกอบ

อาชพี	ส�าหรบัการพจิารณาเลอืกกรรมการใหม่	คณะกรรมการจะพจิารณาถงึคุณสมบัติของผูส้มัคร	พจิารณาทกัษะ

ผสมผสานกัน	พิจารณาความหลากหลาย	และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



ค�าจ�ากัดความ

กรรมการบริหาร (Executive Director) 

	 	 คือ	กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาของบริษัทฯ	และได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เป็นประจ�าจากบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ	ที่เทียบเท่า

กรรมการอิสระ (Independent Director)

	 	 คือ	กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ	และหรือบริษัทย่อย	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ	

บริษัทฯ	และ/หรือผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ที่มีความเข้มกว่ากฎระเบียบและ	

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

• กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ

บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

• กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือที่ปรึกษา

ผู้ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ

อิสระ

• กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม	ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่

เก่ียวข้อง	หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอสิระ

“ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ”	ตามวรรคหนึง่รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกติเพือ่ประกอบกจิการ

การเช่าหรอืให้เช่าอสังหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสินทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์

อืน่ท�านองเดียวกันซ่ึงเป็นผลให้บรษิทัฯ	หรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ต้ังแต่	20	ล้านบาท

ขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ	บริษัทย่อย	บรษัิทในเครอื	บริษัทร่วม	บรษัิทท่ีเกีย่วข้อง

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนัีย	ผูมี้อ�านาจควบคุม	หรอืหุน้ส่วนของส�านักงาน

สอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของ

บริษัทสังกัดอยู่ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	เช่น	ทีป่รกึษากฎหมาย	ทีป่รกึษาทางการเงนิ	หรอื

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ

บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันท่ีได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย	รวมถึง

ผูท่ี้เก่ียวข้องหรือญาติสนทิของกรรมการบรหิารผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ

• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งต้ังข้ึนเพือ่เป็นตัวแทนในการรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ

บริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ



• กรรมการอสิระจะต้องปฏบัิติหน้าท่ีในการแสดงความเหน็	หรอืรายงานผลการปฏบัิติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ	โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของกรรมการบรหิาร	หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบริษัทฯ	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ	ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ค�านิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ผูท่ี้เกีย่วข้อง	หมายความรวมถงึ	ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์หรอืเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ	ในระดบัทีท่�าให้กรรมการอสิระ

ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างอสิระหรอืคล่องตัว	เช่น	คูค้่า	ลกูค้า	เจ้าหนี	้ลกูหน้ี	หรอืผูท้ีมี่ความเกีย่วข้องทางธุรกจิ

อย่างมีนัยส�าคัญ	เป็นต้น

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

	 	 สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างมี

ประสิทธิผล

	 	 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกครัง้	รวมทัง้ต้ังประเด็นค�าถามในทีป่ระชมุ

เพือ่ให้ม่ันใจว่าผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้เสียอืน่ของบรษัิทฯ	ได้รบัความคุม้ครองและเพือ่ให้ม่ันใจว่า	

บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี

	 	 มีความสามารถและเต็มใจทีจ่ะเรยีนรูธุ้รกจิของบรษัิทฯ	พร้อมท่ีจะแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ	ตลอดจน

อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจที่จ�าเป็นให้กับบริษัทฯ	

	 	 จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจ�าและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ	เพื่อพูดคุยใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

	 	 จดัท�าหนงัสือยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรณทีี่

ถูกร้องขอ

	 	 ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอสิระท่านใดทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิกว่าวาระท่ีก�าหนด	

อย่างไรก็ตาม	เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมท่ีจะเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการอิสระแทน	อีกท้ังเม่ือ

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	และความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งน�ามา

พิจารณา	ดังนั้น	ณ	ปัจจุบันจึงยังไม่มีการก�าหนดเพดานสูงสุดของวาระการด�ารงต�าแหน่งส�าหรับกรรมการอิสระ	

นอกจากวาระตามที่กฎหมายก�าหนด

คณะกรรมการอื่นๆ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	ได้แก่	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ		

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหา	โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดต่างๆ	เช่น	

รายชือ่	จ�านวนสมาชกิ	คณุสมบติั	บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ	ได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	และภายใต้	

หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปีนี้

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และไม่มีความ

สัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร	อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความ

สัมพันธ์ใดๆ	กับกรรมการผู้จัดการ	ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่	ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหาร

นโยบายที่ก�าหนดไว้

	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้น�าในคณะกรรมการบริษัทฯ	และท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	และท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น	บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมถึง	

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



การส่งเสริมให้บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และมีระบบการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ	และมีส่วนร่วม

โดยตรงกับกรรมการผู้จัดการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	และก�ากับดูแลการด�าเนินการตามกลยุทธ์ของ	

บริษัทฯ	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	เป็นผู้น�าและหัวหน้าของฝ่ายบริหาร	และมีหน้าท่ีต่อคณะกรรมการ	

บริษัทฯในการบริหารกิจการ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้

อ�านาจ บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

• เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ

• เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	การประชมุคณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	และการประชุม

ผู้ถือหุ้น

• อ�านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

• ส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณ	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในระดับ

สูงสุด

• ปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ	ในการจัดเตรียมหัวข้อและก�าหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ

• ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

อ�านาจ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

• การบริหารกิจการของบริษัทฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	โดยได้รับการสนับสนุนจาก

คณะผู้บริหาร

• จดัท�า	วสัิยทศัน์	พันธกจิ	กลยทุธ์และแผนธุรกจิ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่พจิารณาอนมัุติ

• บริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ

• รายงานผลการด�าเนินงานรวมถึงงานระหว่างท�าอื่นๆ	แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ

• ดูแลให้แน่ใจว่าผู้บริหารทุกคนได้รับข้อมูลที่เพียงพอ	เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเหมาะสม

• พฒันาและรกัษาไว้ซ่ึงประสทิธิภาพการท�างานของคณะผูบ้รหิารในการผลกัดันกลยทุธ์และเป้าหมายของบรษัิทฯ

และจ้างงานพนักงานใหม่ทีมี่ความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงทีม่ปีระสิทธิภาพ

• ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ	

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	บริษัทฯ	ได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทฯ	ซึ่งได้แก่	นางสาว

สมปรารถนา	เทพนภาเพลิน	โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้รบัผดิชอบในการดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์

ต่างๆ	ทีต้่องปฏบัิติ	และหลักการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ของบรษัิทฯ	และรบัผดิชอบจัดการประชมุคณะกรรมการและ

การประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว	และการรักษาเอกสารข้อมูล

ประวติัของนางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลนิ	เลขานกุารบรษัิทฯ	ได้แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ	“คณะผูบ้รหิาร” 

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้



5.2   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ไปสู่เป้าหมาย	

และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดภารกิจ	วิสัยทัศน์	คุณค่าขององค์กร		

แผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกจิ	การก�าหนดอ�านาจหน้าที	่การบรหิารทีมี่ประสทิธิภาพ	และการจดัการด�าเนนิงาน

ของบรษัิทฯ	รวมถงึการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีขององค์กร	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	และให้เป็นไปตามนโยบายของ	

บริษัทฯ	และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้มีความรู้	ความสามารถ	

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	โดยยึดถือ

มาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของตน	และด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบังคับใช้	สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมใน	

เรือ่งใดๆ	ทีอ่าจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคัญต่อธุรกจิของบรษิทัฯ	ส�าหรบัเรือ่งดังต่อไปนีต้้องได้รบัการตัดสนิใจ	

หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• สิทธิที่จะก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	และเลขานุการบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจที่จะขายหรือจ�านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทฯ	หรือให้เช่า

อสังหารมิทรพัย์ใดๆของบรษิทัฯ	ทีมี่ระยะเวลามากกว่าสามปีขึน้ไป	หรอืให้	หรอืประนปีระนอมยอมความ

หรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือยื่นข้อพิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา

• การอนุมัติผลการด�าเนินงานประจ�าปีและรายไตรมาส

• อนุมัติพันธกิจ	ค่านิยมหลัก	และจรรยาบรรณของธุรกิจ

• อนุมัติการตัดสินใจที่ส�าคัญในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษัท	ฯ	และนโยบาย

• การตัดสินใจในการลงทุนที่ส�าคัญและการท�าสัญญาที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญให้กับบริษัทฯ

• เรือ่งใดๆ	และ/หรอืรายการทีอ่ยูภ่ายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนงัสอืบรคิณห์สนธิข้อบงัคบั

ตามพระราชบัญญัต	ิบริษัท	มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และ	หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดบทบาทหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละคณะอย่างชัดเจน	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปีนี้

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แน่ใจว่า	บริษัทฯ	มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อมาแทนท่ี	ต�าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ	หรือต�าแหน่งระดับบรหิารทีมี่ความเหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งต้ังให้มาท�าหน้าที่เสนอแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารที่ส�าคัญ		(กรรมการ	

ผู้จัดการและกรรมการบริหาร)	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพิจารณาผู้สมัครท่ีเหมาะสมจากผู้สมัครท้ังภายใน

และภายนอก	เพื่อสนับสนุนแผนการสืบทอดต�าแหน่งนี้	ในปี	2560	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในการจัดหา

และการรักษาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติ	และมีทักษะสูง	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	รวมถึง

การก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ	ที่มีความ

สามารถ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้จัดเตรียมและเพิ่มพูนทักษะที่ส�าคัญ	เช่น	การจัดการความรู้	การจัดการแผนการ

สืบทอดต�าแหน่ง	และโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาผู้บริหารของเราและ

กระบวนการของแผนสืบทอดต�าแหน่ง

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 บรษัิทฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธุรกจิให้มีการเติบโตและเพิม่มลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้	

ในระยะยาว	คณะกรรมการบรษัิทฯ	จงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการขึน้	โดยคณะกรรมการบริษทัฯ	

มีความมุ่งมัน่และเสรมิสร้างการก�ากบัดูแลกจิการ	โดยรวมถงึการก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนนิงานของ	

บริษัทฯ	การให้ความส�าคัญต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	การก�ากับดูแล

ฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบ	

ข้อก�าหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส	และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการข้ึนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้พนักงานในทกุระดับชัน้ได้รบัทราบ	ท้ังน้ี	เพือ่ให้ผูท่ี้เกีย่วข้อง

ทกุฝ่ายของบริษัทฯ	ได้ตระหนัก	และให้ความส�าคัญกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	รวมทัง้ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักส�าคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้าง	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

5. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบรษัิทฯ	ยังก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	รวมทัง้การประเมินผลการ

ปฏบัิติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	ท้ังน้ี	เพือ่ให้คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทฯ	ได้มี

การปรับปรุงให้มีความทันสมัย	และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันท่ี	8	พฤศจิกายน	2560	ได้มีการพิจารณาเรื่อง	“การประเมินการ

ก�ากบัดูแลกจิการ”	(Corporate	Governance	Self-	Assessment)	โดยมหีวัข้อส�าหรบัการประเมินเป็นไปตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ซึ่งผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก	และคณะกรรมการบริษทัฯ	จะน�าผลการประเมินทีไ่ด้ไปปรบัปรงุการก�ากับดูแลกิจการ

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	โดยบริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะประเมินการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งการประเมินการก�ากับดูแลกิจการครั้งต่อไปจะมีขึ้นในป	ี2561

จริยธรรมธุรกิจ

	 	 บริษัทฯ	ได้ออกประกาศข้อพึงปฏบิติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิารและพนักงาน	เพือ่ยดึถอื

เป็นแนวทางในการปฏบัิติหน้าท่ีให้ประสบผลส�าเรจ็ตามภารกจิของบรษัิทฯ	ด้วยความโปร่งใส	ซือ่สัตย์	สจุรติและ

เที่ยงธรรมและบริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 เพือ่เป็นการป้องกนัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการบรษัิทฯ	และคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ	เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์	

โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็น	

ลายลักษณ์อักษร	ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ทราบเป็นอย่างดถีงึรายการทีอ่าจน�ามาซึง่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นอกเหนือจากการ



ปฏิบัติตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ	ก�าหนด	อีกทั้งการท�ารายการดังกล่าวได้อยู่บนพื้นฐาน

เสมือนท�ารายการกบับคุคลภายนอก	(Arms-Length	Basis)	ซึง่เป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไปและ

ได้เปิดเผยรายละเอยีดมูลค่ารายการ	คูสั่ญญา	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงานประจ�าปีและในแบบ	56-1	อย่าง

ครบถ้วนแล้ว

	 	 อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบ

เรื่องการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบ	

ภายในเป็นประจ�าทุกปี	ส�าหรับปี	2560	ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อ	

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

ครั้งที	่1/2561	ในเดือนกุมภาพันธ	์2561	ซึ่งพบว่า	บริษัทฯ	มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการท�ารายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยรายการที่บริษัทฯ	มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนนิธุรกจิของบริษัทฯ	และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยท่ัวไป	โดยยดึถอืราคาตลาดเป็นส�าคญั	

และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	รวมทั้งได้มกีารเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในรายงานประจ�าปีอย่างเพียงพอแล้ว

	 	 นอกจากน้ี	ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทยเรือ่งการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิติการของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	พ.ศ.	2546	

และทีมี่การแก้ไขเพิม่เติม	และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนที	่ทจ.21/2551	เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัและทีมี่การแก้ไขเพิม่เติม	รวมถงึหนงัสือเวยีนคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

เรือ่งค�าแนะน�าในการปฏบัิติตามมาตรา	89/12	(1)	แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบบัท่ี	4)	

พ.ศ.	2551	ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ซ่ึงรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	ได้เปิดเผย

ไว้ในหัวข้อ	“รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรายงานประจ�าปีนีแ้ละรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	

แล้ว	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ	เห็นว่ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ	เป็นรายการทีเ่หมาะสม	และเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ

การจัดท�ารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ต้องรายงาน

การเปล่ียนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	(หุ้นและ/หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น)	ในส่วนของ

ตนเอง	(รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ)	ต่อบรษัิทฯ	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ภายใน	3	วนัท�าการนบัจากวนัทีมี่การซ้ือขาย/โอนหุน้และ/หรอืใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้	

(แล้วแต่กรณี)	ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์	(หุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น)	ของ

กรรมการก�าหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกไตรมาส	ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูหัวข้อเรื่อง “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”	ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

	 	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏบิติังานเพือ่ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	จึงได้ก�าหนดอ�านาจ	หน้าที่	ในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชดัเจนมีการควบคมุดูแลการใช้ทรพัย์สนิของบรษัิทฯ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิทฯ	และมกีารแบ่งแยก	

หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน		ผู้ติดตามควบคุม	และประเมินผลออกจากกัน	เพื่อรักษาไว้ซ่ึงการถ่วงดุลและตรวจสอบ	

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากน้ี	ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับทางการเงิน	และบัญชี	โดย

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน	และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

	 	 บรษัิทฯ	มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่าการปฏบิติังานหลกั	และกจิกรรมทางการ

เงินทีส่�าคญัของบรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางท่ีก�าหนด	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือ

ให้ม่ันใจว่าบรษิทัฯ	มกีารปฏบิติัตามกฎหมาย	และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบรษัิทฯ	โดยฝ่ายตรวจสอบ

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



ภายในมีการตรวจสอบการปฏบัิติงานแต่ละแผนก	และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแล

กิจการ	เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

ประวัติหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	แสดงดังต่อไปนี้

นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย

ต�าแหน่ง	 	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ	 41	ปี

ประวัติการศึกษา	 	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ธันวาคม	2560	 เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ	“วิธีปฏิบัติส�าหรับบอร์ด	ในการก�ากับดูแลการป้องกันและ	

รับมือภัยไซเบอร์”	จัดโดย	ก.ล.ต.	และ	บีเอสเอ	พันธมิตรซอฟต์แวร	์

ตุลาคม	2558	 	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“แนวทางการต้านทุจริตส�าหรับองค์กรธุรกิจ”	จัดโดย	PACT	

Network	ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ	สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย	และ	ไพร์ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส	คอนซัลต้ิง	(ประเทศไทย)

ตุลาคม	2557	 	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง	GRI		

(GRI	Sustainability	Reporting	Process)”	จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

มิถุนายน	–	กันยายน	2557	 เข้าร่วมอบรม	“ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน(ประเทศไทย)”	จัดโดยสมาคม	

ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

มกราคม	2557	 	 เข้าร่วมอบรม	“โครงสร้างการควบคุมภายในตามแนวทางของ	COSO	2013”	จัดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ตุลาคม	2556	 	 เข้าร่วมอบรม	“CSR	Knowledge	Management”	จัดโดยสถาบนัธุรกจิเพือ่สงัคม	(CSRI)

กุมภาพันธ์	2556	 	 เข้าร่วมอบรม	“New	CG	Principles	2012”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีนาคม	–	เมษายน	2553	 เข้าร่วมอบรมในหวัข้อ	“Updating	International	Financial	Reporting	Standard		(IFRS)”	

จัดโดยส�านักงาน	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย

ประสบการณ์

สิงหาคม	2555	–	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

2549	–	2555	 	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 นอกจากนีก้ารควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัทางการเงินและบัญช	ีบรษิทัฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานทีช่ดัเจนและ

เพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏบิติังาน	รวมทัง้การใช้ทรพัยากรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ

2. เพื่อความถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงและมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ในการบริหารความเส่ียงขององค์กร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ให้

ด�าเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์	ทางคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดและ

เปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และในหัวข้อ	“การควบคุมภายใน” 

ในรายงานประจ�าปีนี้



	 บรษัิทฯ	จดัให้มฝ่ีายกฎหมายและก�ากบัดูแล	ซ่ึงมหีน้าทีต่รวจสอบและประเมินการปฏบัิติตามกฎระเบยีบทีเ่กดิข้ึน	

ภายในองค์กร	เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทกุคนปฏบัิติตามกฎระเบียบและข้อบังคบั	และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบรษัิทฯ	อกีทัง้พฤติกรรมใน

องค์กรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ

ประวัติหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	แสดงดังต่อไปนี้

นางสาวสิรสา สุภาวศิน

ต�าแหน่ง	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(กฎหมาย)

อายุ	 34	ปี

การศึกษา	 	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ	จากสภาทนายความ

ใบอนุญาตทนายความผู้ท�าค�ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร	จากสภาทนายความ

ประวัติการฝึกอบรม

ตุลาคม	2556	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“CSR	Knowledge	Management”	จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อ

สังคม	(CSRI)

กุมภาพันธ์	2556	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“New	CG	Principles	2012”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม	2553	 เข้าอบรมหลกัสูตร“Effective	Minute	Taking”	จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)

ตุลาคม	2551	 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ	จัดโดย	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตุลาคม	2550	 เข้าอบรมหลักสูตร	“Company	Secretary	Program”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

กันยายน	2549	 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ	จัดโดย	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2560	–	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(กฎหมาย)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

กรกฎาคม	2554	–	2559	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

2550	–	2554	 	 เจ้าหน้าท่ีกฏหมายอาวุโส	บริษัท	ยูไนเต็ด	ไทย	ชิปปิ้ง	จ�ากัด

2548	–	2549	 	 เจ้าหน้าท่ีกฏหมาย	บริษัท	ไดก้ิน	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

5.3   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	มกีารประชมุโดยปกติอย่างน้อย	7	คร้ังต่อปี	โดยก�าหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าตลอด

ทั้งปี	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	แต่ละครัง้ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	และกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั	

ก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	

	 	 เลขานุการบริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีข้ึนภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดูแลกิจการ	เพ่ือให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้ถูกเสนอเข้าไปใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	อย่างไรก็ตาม	ในกรณีท่ี

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรอืค�าถาม	กรรมการท่านน้ันสามารถสอบถามข้อสงสัยหรอืค�าถามดังกล่าวได้โดยตรง

กับกรรมการบริหารได้ตลอดเวลา

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกคร้ัง	ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดท�าอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยเลขานุการบริษัทฯ	

เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายละเอยีดของการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรบัปี	2560	มี

ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุม
สามัญประจ�าปี

จ�านวนที่เข้าประชุม /จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด 

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

ก�ากับดูแล
กิจการ

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ

สรรหา

1. นายธีระ	วิภูชนิน 7/7 - - - - 1/1

2. นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม 7/7 4/4 - - - 1/1

3. นายคูชรู	คาลี	วาเดีย 7/7 4/4 - - - 1/1

4. นายไจปาล	มันสุขานี 7/7 1/4 - - - 1/1

5. นายสุพัฒน	์ศิวะศรีอ�าไพ* 1/1 - 1/1 - 1/1 0/1

6. นางสาวนิชิต้า	ชาห์ 6/7 - - - - 1/1

7. นายกิริต	ชาห์ 6/7 - - 2/2 - 1/1

8. นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา 4/7 - - - 2/2 0/1

9. รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ 7/7 - 4/4 2/2 - 1/1

10. นายก�าธร	ศิลาอ่อน 7/7 - 4/4 2/2 2/2 1/1

11. นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์ 7/7 - - - - 1/1

12. นางลิน	เยน	ค็อก** 6/6 - 3/3 - 1/1 1/1

*	 กรรมการที่เกษียณอายุจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์อายุของกรรมการบริษัทฯ	ตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ

**		 กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในเดือนเมษายน	2560	แทนนายสุพัฒน์	ศิวะศรีอ�าไพ

	 	 ส�าหรับปี	2560	มติท้ังหมดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ตัดสินโดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		

ณ	ขณะนั้น	ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมระหว่างกัน	เพื่อท่ีจะพูดคุยใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและผลการด�าเนินงานของกรรมการบริหาร

5.4   การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันท่ี	8	พฤศจิกายน	2560	ได้มีการพิจารณาเรื่อง	“การประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ”	(Board	Self-Assessment)	ซ่ึงมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

• บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ”	และคณะกรรมการ

บริษัทฯ	จะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีความ

ต้ังใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ด	ีทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในป	ี2561

5.5   การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อยรวม	4	ชุด	คือ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดูแลกจิการ	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	

เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560	ได้มีการพิจารณาเรื่อง	“การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย”		

(Board	Committee	Self-Assessment)	ซ่ึงมีหวัข้อส�าหรบัการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

• การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

• บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ	สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ระดับคะแนนประจ�าปี 2560

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ดีมาก

คณะกรรมการสรรหา ดีเลิศ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีเลิศ

	 	 คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะน�าผลการประเมนิทีไ่ด้ไปปรบัปรงุการปฏบัิติหน้าที	่โดยบรษิทัฯ	มคีวาม

ต้ังใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	ทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2561

5.6   การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เมือ่วนัท่ี	8	พฤศจิกายน	2560	คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้รบัทราบผลการ

ประเมินการปฏบิติังานของกรรมการผูจ้ดัการ	ซ่ึงประเมินโดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	โดยใช้หวัข้อส�าหรบัการ

ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การปฏิบัติตามกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



• การบริหารงาน	และความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์	และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏบัิติงานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์	“ดเีลศิ”	โดยบรษัิทฯ	มคีวามต้ังใจ

ที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	

ทั้งนี้	การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในป	ี2561

5.7   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 	 ต้ังแต่ปี	2550	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พจิารณาแต่งต้ังและมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

ก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล	และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งได้

	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกก�าหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด	และ	

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร	และกรรมการท่ีบริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยจะถูกพิจารณาอนุมัติโดย	

คณะกรรมการบรษัิทฯ	โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนส�าหรบัต�าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าในอตุสาหกรรม	ฐานะทางการเงนิ	

และผลประกอบการของบริษัทฯ	รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

	 	 รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัสและอื่นๆ	

เช่น	ค่าภาษีเงินได้	ค่าเช่าบ้าน	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการก�าหนดเป็น	

เบีย้ประชมุรายปีซ่ึงได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	ขอ	งกรรมการและผู้บรหิาร	

ของบริษัทฯ	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”

5.8   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ	โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	เพือ่เป็นการเพิม่พนูองค์ความรูแ้ละทันต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	โดยกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่าน	ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์

ต่อองค์กร	เช่น	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร		

Director	Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	



การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/กิจกรรมสัมมนาต่างๆ ของกรรมการบริษัทฯในปีที่ผ่านมา

ปี กรรมการที่เข้าอบรม หลักสูตร จัดโดย

2555 นายก�าธร	ศิลาอ่อน	และ

รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์

Audit	Committee	Program	(ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย	(IOD)

2556 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ Financial	Statements	for	

Directors	(FSD)

สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย	(IOD)

2557 นายธีระ	วิภูชนิน Chartered	Director	Class	(CDC) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย	(IOD)

2558 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ Business	Insights	Thailand	2015;	

Panel1:	Mapping	the	Future	–	

Pillars	of	Diversity

Panel2:	Thailand	–	Blueprint	&

Gateway	for	ASEAN	

ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและ

นิทรรศการ	(TCEB	)	ร่วมกับสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

นางสาวนิชิต้า	ชาห์ Transformation	&	Change	–	

Managing	Culture	For	Success

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

(TLCA)	the	RBL	Group	และ	ADGES	

Consulting

2559 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ Africa	and	the	South-South	

Cooperation:	Toward	a	Better	

Governance	for	a	Sustainable	

Economic	&	Social	Governance	

Crans	Montana	Forum,	Dakhla,		

Morocco

นายก�าธร	ศิลาอ่อน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ

ค้าและการพาณิชย์	(Top	Executive	

Program	in	Commerce	and	Trade)

สถาบันวิทยาการการค้า

2560 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ พ.ร.บ.	แก้ไขเพ่ิมเติมบทบญัญัติแห่ง

กฎหมายท่ีเกีย่วกบัความรบัผดิในทาง

อาญาของกรรมการ

สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย	(IOD)	ร่วมกบั	บรษัิท	ฮันตัน	แอนด์	

วิลเลี่ยมส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

นางลิน	เยน	ค็อก Executive	Programme	-	Corporate	

Innovation

Stanford	Graduate	School	of	Business

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 	 เลขานุการบริษัทฯ	เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ	ประวัติบริษัทฯและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ	แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม	่พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ	เช่น	คู่มือกรรมการ	เอกสารการ	

จดทะเบียนบรษัิทฯ	คูมื่อนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	คู่มือจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิติั	กฎหมาย	ระเบียบ	

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	เป็นต้น	ให้แก่กรรมการดังกล่าว

	 	 ท้ังน้ี	ในปี	2560	บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ	ท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม	่

จ�านวน	1	ท่าน

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



  หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มิได้น�ามาปฏิบัติ

ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระที่มีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องเกิน	9	ปี

เน่ืองจากเป็นการยากทีจ่ะหากรรมการทีมี่คุณสมบติัเหมาะสม	

ดังนั้น	ในปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ในเรื่องระยะเวลาในการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการอิสระจึงยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์น้ีไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้	แต่อาจน�ามา

ปฏิบัติในอนาคต

บริษัทควรจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนของ

กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เหมาะสม

บริษัทฯ	อาจพิจารณาให้มีการจัดท�านโยบายนี้	โดยจัดท�าตาม

ค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญภายนอก	แต่ยังไม่สามารถจัดท�าให้

แล้วเสร็จภายในปีนี้




