
รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

ค�าจ�ากัดความ

	 การก�ากบัดูแลกิจการ	หรือ	Corporate	Governance	หมายถงึ	ระบบทีจั่ดให้มโีครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์

ระหว่างคณะกรรมการ	ฝ่ายจดัการ	และผูถ้อืหุน้	เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขัน	น�าไปสู่การเติบโตและเพิม่คณุค่าให้กบั

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ	

	 ค�าจ�ากดัความดังกล่าวในข้างต้น	เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

บริษัทฯ	มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้การก�ากับดูแลกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในองค์กร	

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

ส่ิงจ�าเป็นส�าหรบัการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน	และเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	ดังนัน้	คณะกรรมการบรษัิทฯ 

จึงได้จัดท�าคูมื่อนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	และคูมื่อจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิติัทีดี่	รวมถงึคู่มอืนโยบายการต่อต้าน

คอร์รปัชัน่ซึง่ได้จดัส่งเอกสารดังกล่าวในรปูแบบฉบับพมิพ์ให้พนกังานทกุคน	และผ่านช่องทางอเีมล์	รวมทัง้ได้เปิดเผยไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” ทั้งนี้	บริษัทฯได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือดงักล่าวอย่างสม�่าเสมอ	

เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆในปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

	 ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาและทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ปี	2560	(CG	Code)	ออกโดย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ซ่ึงบรษัิทฯได้น�าหลกัปฏบิติัของ	CG	Code	ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ

มาปรบัใช้	นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการได้ทบทวนการปฏบัิติตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการภายใน 

บริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่บริษัทฯ	

บริษัทฯ	ได้รับรางวัลหรือถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆ	ซึ่งรวมถึงรางวัลในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังต่อไปนี้

• เป็นหน่ึงในสิบบริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายส�าหรับรางวัลคณะกรรมการบริษัทแห่งปี	2561	

ส�าหรับกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า	30,000	ล้านบาท	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

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

จดทะเบียน	10	ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี	2553	ถึงปี	2562	จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

• ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม	“ดีเลิศ”	หกปี	ส�าหรับการจัดประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	ส�าหรับปี	2555	2556	2557	

2558	2561	และ	2562	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• 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

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	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	“Ship	Owner/Operator”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards	Asia	ประจ�าป	ี

2553	2555	2556	2557	2560	และ	2561



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

Pacific	Awards	ประจ�าปี	2557	2558	2559	2560	และ	2561

• 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

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

รางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards	Asia	ประจ�าปี	2557	2558	2560	และ	2561

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

รางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	จากงาน	Lloyd’s	List	Asia	Pacific	Awards	ประจ�าปี	2555	2557	2560	และ	2561

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี”	ในงาน	

International	Bulk	Journal	(IBJ)	Awards	ประจ�าปี	2555	2556	2557	2559	2560	และ	2561

• เรอือภญิญา	นาร	ีของบรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่ให้เข้ารอบสุดท้ายเพือ่เข้าชงิรางวลั	“เรอืบรรทุกสนิค้าแห้งเทกอง

แห่งปี”	ในงาน	IBJ	Awards	ประจ�าปี	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

• ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในหมวดอุตสาหกรรม	(Best	in	Industrials	Sector)	จากวารสาร	IR	

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

• ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นอนัดับสองของเอเชยี	และเป็นบรษิทัทีดี่ทีสุ่ดในประเทศไทยส�าหรบั	“บรษัิทดีเด่นในภาพรวม

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

ซึ่งได้ลงพิมพ์ในนิตยสาร	ASIA-MONEY	ฉบับเดือนธันวาคม	ปี	2557

• 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	ครั้งท่ี	7	 

ประจ�าปี	2559

• เป็นหน่ึงในสามบรษัิททีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เข้ารอบสุดท้ายเพือ่เข้าชงิรางวลั	“บรษัิทเรอืแห่งปี”	จากงาน	BIMCO	

Awards	ประจ�าปี	2557

• ได้รับรางวัล	“บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม”	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในงาน	

SET	Awards	ประจ�าปี	2556

• ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน	“ความปลอดภัยทางทะเล”	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



• 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”	

• 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

การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บรษัิทฯ	ได้ตระหนกัถงึสิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้เเละรกัษาไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีและผลประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้	สทิธิพืน้ฐานของผูถ้อืหุน้	ได้แก่	สทิธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้	สทิธิในส่วนแบ่งก�าไรของบรษัิทฯ	

สิทธิในการได้รับเงินปันผล	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	 

สิทธิในการแต่งต้ังผูส้อบบัญชหีรือก�าหนดค่าสอบบญัชี	และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรือ่งส�าคัญทีมี่ผลกระทบ 

ต่อบริษัทฯ	เช่น	การอนุมัติรายการส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	ผูถ้อืหุน้มีสทิธิได้รบัข้อมูลผลการด�าเนนิงาน	ข่าวสารจากผูบ้รหิาร	และ 

ข้อมูลอ่ืนๆ	ทีส่�าคญัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	บรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิ

ธุรกจิโดยการปกป้องสิทธิของผูถ้อืหุ้นและการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายได้ใช้สิทธิของตน	ซ่ึงนโยบายส�าหรบัการรกัษา

สิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ	วิธีการปฏิบัติทางบัญชี	การใช้

สารสนเทศภายใน	และในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมี 

ความซือ่สัตย์สุจริต	ตลอดจนตัดสินใจด�าเนนิการใดๆ	ด้วยความสจุรติใจและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ท้ังรายใหญ่และรายย่อย 

และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม	ทั้งน้ี	บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 

มีดังต่อไปนี้

   1.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายบุคคล	รวมท้ังเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆของกรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่านในรายงานประจ�าปีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เพื่อพิจารณา



อนุมัติแต่งต้ังในการประชมุผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าปี	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	ได้รบัข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วนและ 

เพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ประวัติของผูท้ีไ่ด้รับการเสนอชือ่หรอืกรรมการ	ได้แก่	ช่ือ	ต�าแหน่ง	อาย	ุประวติัการศึกษา	การฝึกอบรม	

อาชีพ	ประสบการณ์การท�างาน	และการประพฤติผิดกฎหมาย	(ถ้ามี)

• การด�ารงต�าแหน่งของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• จ�านวนหุ้นที่ถือโดย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการของบริษัทฯ

• 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	ซ่ึงพิจารณาอนุมัติโดย 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปี	และได้ปรบัปรงุข้อมลูประกอบการแต่งต้ังผูส้อบบัญชี 

ภายนอกของบริษัทฯ	ให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น	ซ่ึงข้อมูล 

ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ชื่อส�านักงานสอบบัญชีภายนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีท่ีขออนุมัติ	โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่าง 

ค่าสอบบัญชีกับค่าบริการอื่นๆ	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	คืนได้	โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ 

จัดให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ



   1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	ได้มีการปฏบัิติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

• บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระส�าหรับการประชุมและให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมี 

ความเหมาะสมเพือ่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ	ซึง่จะได้ปฏบิติัต่อเนือ่งส�าหรบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ�าปี	2563	โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า	2,000,000	หุ้น	

สามารถเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลทีมี่ความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ 

ต้ังแต่วนัท่ี	1	ตุลาคม	2562	จนถงึวนัท่ี	31	ธันวาคม	2562	ซ่ึงเป็นการให้สทิธิท่ีมากกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด

ต่อผู้ถือหุ้น	ทั้งน้ี	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และประกาศผ่านทาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยผูถ้อืหุน้หรอืกลุม่ผูถ้อืหุน้สามารถน�าเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชือ่ 

บุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่ก�าหนดการประชุมและระเบียบวาระ

การประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	ตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	

(ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	55	วัน)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้	

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรบัการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	ก่อนวนัประชมุ	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังคงยึดถือแนวปฏิบัตินี้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2563

• บริษัทฯ	จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณา

ของผู้ถือหุ้นซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ	โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้น

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ได้ระบุถึงจุดประสงค์	เหตุผล	และความเห็นของกรรมการ 

บริษัทฯ	ประกอบในแต่ละวาระการประชุม	โดยบริษัทฯ	จะไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้แจ้งให ้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• บริษัทฯ	เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ต้ังแต่ 

วนัท่ี	26	กมุภาพนัธ์	2562	(ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้	37	วนั)	และบรษัิทฯ	ได้มอบหมายให้	บรษัิท	ศูนย์รบัฝาก 

หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่	5	มีนาคม	2562	(จัดส่งล่วงหน้า	30	วันก่อนวันประชุม)

• บรษัิทฯ	ได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ผ่านทางส่ือหนงัสือพมิพ์รายวนัท้ังฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกันและประมาณ	14	วันล่วงหน้า	ก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• อ�านวยความสะดวกส�าหรับการลงคะแนนเสยีงด้วยการจดัให้มีการมอบฉันทะ:	พร้อมท้ังระบเุอกสารท่ี

จ�าเป็นในการมอบฉนัทะอย่างชัดเจนและได้จัดส่งหนังสือเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 

(แบบ	ข.)	ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอ	และเท่าที่บริษัทฯ	สามารถกระท�าได้ภายใต ้

ข้อบังคับต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	กล่าวคือ	ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อย	4	สัปดาห์	โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้า

ร่วมประชมุด้วยตนเอง	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มีประธานกรรมการ	และ/หรอื	กรรมการอสิระรบัมอบฉนัทะ 

เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละครั้ง	ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ	ได้ระบุไว้

ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบ

ฉันทะ	(แบบ	ข.)	และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้



  ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 ระหว่างปี	2562	บริษัทฯ	จัดประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	4	เมษายน	2562	ณ	โรงแรมอวานี	

เอเทรียม	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	กรุงเทพฯ

• ในวันประชุม	บริษัทฯ	ได้จัดเตรียมเวลาส�าหรับการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 

สองชั่วโมงก่อนเริ่มการประขุม

• บริษัทฯ	ดูแลอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม	โดยมีพนักงาน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม	และตรวจเอกสารของผู้ถือหุ้น	และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม	

ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

• จัดให้ผู้ถือหุ้นที่มาหลังจากมีการเริ่มประชุมไปแล้ว	ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้	

• มีการใช้ระบบการลงทะเบียนแบบบาร์โค้ดเพือ่ความสะดวกรวดเรว็	และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน	

• เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน	บริษัทฯ	ได้จัดท�าบัตรลงคะแนนแยกส�าหรับแต่ละวาระ	ส�าหรับ

วาระการประชุมที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการ	บริษัทฯ	ได้จัดท�าบัตรลงคะแนนแยกต่างหาก

ส�าหรับการเลือกกรรมการแต่ละท่านเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในข้ันตอนการลงคะแนน	โดยบริษัทฯ	ได้

แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการนับคะแนน

• เพื่อเป็นการช่วยผู้ถือหุ้นส�าหรับการตัดสินใจลงคะแนน	บริษัทฯได้จัดเตรียมข้อมูลส�าหรับวาระการ

ประชุมในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน	

• กรรมการทกุท่าน	ซึง่รวมถงึประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	ประธานคณะกรรมการสรรหา	และกรรมการ

อสิระทกุท่าน	เข้าร่วมประชมุกนัอย่างพร้อมเพรยีง	ผูส้อบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ

ประจ�าปีเพือ่ตอบค�าถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัข้อมูลทางบัญชหีรอืการปฏบัิติงานตรวจสอบ

บัญชี	ท้ังน้ีในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	เลขานุการบริษัทฯได้อธิบายเก่ียวกับวิธีการลงคะแนนเสียง	

และวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น	

• บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของ 

บรษิทัฯ	โดยเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ	ในแต่ละวาระการประชมุ

รวมทัง้ได้บนัทึกมติทีป่ระชมุและประเด็นต่างๆ	ไว้ในรายงานการประชมุอย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว

• ในท่ีประชมุ	บรษัิทฯ	จดัให้มีล่ามแปลค�าถาม	ค�าตอบ	และความเหน็ต่างๆ	เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

• บริษัทฯ	จัดให้มีการบันทึกวีดีโอตลอดการประชุม	และเปิดเผยวีดีโอดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

  หลังจากการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน	รวมถึงระบุรายชื่อของ

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ	ในรายงานการประชมุยงัได้บนัทึกค�าถามและค�าตอบอย่างถกูต้องครบถ้วน

และชดัเจนวธีิการลงคะแนนเสียง	วธีินับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสยีง	หลงัจากน้ันบรษัิทฯ	ได้

น�าส่งรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุม 

ภายในระยะเวลา	14	วนัหลงัวนัประชมุแต่ละครัง้	พร้อมท้ังวดีีโอบันทกึการประชมุดังกล่าวในเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	



2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บรษิทัฯ	ม่ันใจในการให้ความส�าคญัถงึการปฏบัิติต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั	ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายเล็ก	ผู้ถือหุ้นชาวไทย	หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน	ท้ังในส่วนของการเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้	การจดัประชมุผูถ้อืหุน้และเพือ่เป็นการปกป้องสิทธิของผูถ้อืหุน้ทกุรายส�าหรบัเรือ่งทีเ่ป็นสาระส�าคญั	

โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�าหนด	วัน	เวลา	และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

• ก�าหนดให้หุ้น	1	หุ้น	มีคะแนนเสียง	1	เสียง	

• ก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	2	ชั่วโมง	ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียน

ที่เพียงพอ	

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�าหรับการประชุมแต่ละวาระ

• ได้ใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสียง	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

และเพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า	และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ	

บริษัทฯ	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ	รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ	โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคล

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• บรษัิทฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้อย่างเต็มทีใ่นการมีส่วนร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้และสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ซักถาม 

ในประเด็นสงสัยต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องโดยผูบ้รหิารและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบั	ประเด็นนัน้ๆ	จะเป็นผูต้อบค�าถาม

• บรษิทัฯ	ปฏบิติัตามนโยบายและแนวปฏบัิติต่างๆ	เพือ่ปกป้องสทิธิของผูถ้อืหุน้	และปฏบัิติตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	อันรวมถึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์ส�าคัญๆ	

ที่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการ

ตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้	เช่น	1)	ในปี	2547	กรณีซ้ือเรอืเดินทะเลจ�านวน	15	ล�า	2)	การท�าสญัญาว่าจ้างต่อเรอืเดินทะเล

ใหม่จ�านวน	12	ล�า	ในปี	2550	และจ�านวน	3	ล�าในปี	2551	และ	3)	การท�าสัญญาว่าจ้างต่อเรือเดินทะเลใหม่จ�านวน	

12	ล�าในปี	2557	เป็นต้น	ซ่ึงทุกเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น	บริษัทฯ	ได้แต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท�า

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ	มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ยังไม่ได้รับและพยายามติดต่อกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังได้แจ้งข้อมูลและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ	ถึงวิธีการรับเงินปันผล

• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมการได้รายงานการถือครองหลกัทรพัย์	(หุน้และใบส�าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซ้ือหุน้)	ของบรษัิทฯให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	รับทราบเป็นประจ�า	

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บรษัิทฯ	ทราบถงึการมีส่วนได้เสยีของตนหรอื

ของบุคคลใกล้ชดิทีมี่ความเกีย่วข้อง	(ถ้ามี)	เพือ่ให้บรษัิทฯ	มีข้อมูลส�าหรบัใช้ประโยชน์ในการปฏบัิติตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	รายงานการมีส่วนได้เสีย	ดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้

กรรมการและผู้บริหารท�าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติ	ดังนี้



-	 กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังใหม่ต้องส่งแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการ	และ 

ผู้บริหาร”	ภายใน	30	วัน	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

-	 เม่ือมีการเปลีย่นแปลงของ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	กรรมการและผูบ้รหิาร

ต้องปรบัปรงุข้อมูลในแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	โดยทันทหีรอืภายใน	7	วนั 

ท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

-	 เลขานกุารบริษัทฯ	ส่งส�าเนาแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	ให้กบัประธาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	ภายใน	7	วนัท�าการ 

นับจากวันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเข้าร่วม

กระบวนการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว	โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ	 

จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง	เมื่อเรื่องนั้นๆ	ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รายละเอยีดของการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	ซึง่ระบุถงึชือ่ผูเ้กีย่วโยง	ลกัษณะของความเกีย่วโยงกนั	แนวโน้มการ

ท�ารายการในอนาคต	และมลูค่าของรายการในแต่ละรายการ	ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหวัข้อ	“รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” 

ในรายงานประจ�าปีน้ี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อ	“การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน”	ในรายงานประจ�าปีนี้และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของ

กรรมการ	และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ	

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	เช่น	ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน	และผู้บริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	เจ้าหนี้การค้า	คู่ค้า	ลูกค้า	ชุมชน/

สังคม	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เน่ืองจากบริษัทฯ	ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 

อนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กบับรษัิทฯ	และเป็นแรงสนบัสนนุอย่างดียิง่	ในการสร้าง

ความส�าเร็จและความม่ังค่ังในระยะยาวให้กับบริษัทฯ	ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซ่ึงรวมถึง 

หัวข้อ	“กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย”	นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง

ปฏิบัติ	และรวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดง 

ความคิดเหน็ต่างๆ	และสามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบรษัิทฯ	ตามความประสงค์	โดยไม่ต้องผ่านผูบ้รหิารของ 

บริษัทฯ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ	และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง	 

คณะกรรมการบริษัทฯ	จะด�าเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

 ด้านผู้บริหาร:	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการ

ด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ	โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารมโีครงสร้างท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม	

และค่าเฉลีย่โดยทัว่ไปของบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทย	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ได้ท�างานอย่าง

อิสระปราศจากการแทรกแซง	ภายใต้บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

 ด้านพนักงาน:	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจราบรื่นและประสบความ

ส�าเร็จ	บริษัทฯ	ให้โอกาสในการจ้างงาน	และความก้าวหน้าทางอาชีพที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติต่อเชื้อชาติ	เพศ	

ศาสนา	และอายุ	บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย	บริษัทฯมั่นใจว่าพนักงานมี

ความรู	้ความช�านาญท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิงานในธุรกจิของบรษัิทฯ	และความเข้าใจในข้อพงึปฏบัิติต่างๆ	มาตรฐาน

การปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง	และสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่ให้ทันกบัการพฒันาของอตุสาหกรรม



ในอนาคต	และได้อธิบายถึงการดูแลด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ	 

ภายใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จดัให้มนีโยบายด้านผลตอบแทนส�าหรบัพนักงานท่ีส�านักงานของบรษัิทฯ	ทัง้ในรปูของเงินเดอืน 

โบนัส	และสวัสดิการต่างๆ	แม้ว่าผลตอบแทนบางอย่างกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนด	ผลตอบแทนของพนักงานข้ึนอยู่กับ

ผลการปฏิบัติงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน	ส่วนเพิ่มอื่นๆ	/โบนัสขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน	ผลการ

ด�าเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ	ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว	แม้ว่าบริษัทฯ	จะไม่มีผลตอบแทน

ระยะยาวส�าหรับพนักงานในรูปของ	ESOP	เนื่องจากบริษัทฯ	เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ	จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	ซึ่ง

พนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล	นอกจากน้ีราคาหุ้นของบริษัทฯ	

ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง	ดังนั้น	บริษัทฯ	ได้จัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานแก่

พนักงานของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจ�าปี	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�าปีแก่พนักงาน

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน	และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก	ส�าหรบัทัง้พนกังานทีส่�านักงาน	และลกูเรอื 

บนเรือ	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ	และ

ก�าหนดเวลาการท�างานทีย่ดืหยุน่	ส�าหรบัพนักงานท่ีต้องการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้	นอกจากน้ี	บรษัิทฯ	ได้ส่งเสรมิการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน	และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ

 ด้านนายหน้า:	บรษัิทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของบรษัิทฯ	และ

เป็นผูท้ีมี่บทบาทส�าคัญในฐานะผูส้นับสนนุการด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ	บรษัิทฯ	จงึปฏบัิติกบันายหน้าด้วยความเป็น

ธรรมตามเง่ือนไขการค้าท่ีตกลงร่วมกันและคงรกัษามาตรฐานการค้าโดยท่ัวไปไว้	เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 

ในระยะยาว

 ด้านเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม:	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้เป็นปัจจัยส�าคัญแห่งความส�าเร็จของบริษัทฯ	

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในสินทรัพย์	บริษัทฯให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์และ

ข้อตกลงต่อเจ้าหน้ีเงนิกูทุ้กราย	ดังนัน้บรษิทัฯ	ได้ปฏบัิติตามเงือ่นไขการกูย้มืเงินต่างๆ	รวมทัง้ปฏบิติัตามวตัถปุระสงค์

การกู้เงิน	การช�าระคืนหลักทรัพย์ค�้าประกันและข้อตกลงอื่นๆ	ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย	และหากบริษัทฯ 

ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ข้อใดข้อหนึ่ง	บริษัทฯ	จะรีบติดต่อธนาคารผู้ให้กู้ทันทีเพื่อยื่นขอผ่อนผัน

การปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น	หรือเพื่อหาทางออกอื่นที่ยอมรับได้ร่วมกัน

 ด้านคูค้่า :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีถงึความส�าคัญของคูค้่าของบรษิทัฯ	และบรษัิทฯ	ม่ันใจว่าเงือ่นไขทางการค้า

ต่างๆ	เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทัว่ไป	รวมทัง้การปฏบิติัตามเง่ือนไขทางการค้าอย่างเคร่งครดั

 ด้านลูกค้า :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด	รวมทั้งการให้

บริการท่ีได้มาตรฐาน	และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว	เว้นแต่

มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก�าหนด	หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ	รวมถึงประเด็นทางด้านการ

ตลาด	การก�าหนดราคา	รายละเอียดของการให้บริการ	คุณภาพ	และความปลอดภัย

 ด้านคู่แข่งทางการค้า:	บริษัทฯ	ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดี	และละเว้นการท�าลาย 

ชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าต่างๆด้วยข้อกล่าวหาทีไ่ม่เป็นจรงิ	รวมทัง้ละเว้นการเข้าถงึข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่ง

ทางการค้าหรือใช้วธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	บรษิทัฯ	มุ่งมัน่ในการแบ่งปันข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม

การเดินเรือ	รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ด้านชมุชนและสังคม:	บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดีถงึความรบัผดิชอบต่อชมุชน	โดยสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน

อย่างสม�่าเสมอ	รวมท้ังเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ท่ีอยู่รอบข้างมากกว่าท่ีมีก�าหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมี



ส่วนร่วมทางสังคม	โดยบรษัิทฯ	ได้รายงานส่วนนีแ้ยกไว้ภายใต้หวัข้อ	“รายงานการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื”	ในรายงาน

ประจ�าปีนี้

 ด้านผูอ้อกกฎระเบียบข้อบังคบั:	นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ

การเดินเรือซ่ึงบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามและได้อธิบายไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับน้ี	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่า	 

ภาครฐับาลคือ	ผูอ้อกกฎระเบียบข้อบังคับ	ท�าหน้าท่ีควบคุมเพือ่ให้การด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ	เป็นไปด้วยความยติุธรรม	

และมีความโปร่งใส	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ให้เป็นหนึ่ง

ในหน้าท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซ่ึงมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่าย	โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ได้จดัท�ารายงานสอบทานการปฏบิติัตามกฎระเบียบต่างๆ	ประจ�าปี	และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และก�ากับดูแลกิจการ	ตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ”  

ในรายงานประจ�าปีนี้

 ด้านส่ิงแวดล้อม: บรษัิทฯ	ตระหนักดีว่าการจดัการด้านการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรบัผดิชอบนัน้	จะก่อให้เกดิ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน�้า	และ/หรือ	มลพิษทางอากาศ	

	 บรษิทัฯ	มีความมุง่ม่ันท่ีจะปกป้องและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม	

โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และส่งเสริมการปฏิบัติตาม

นโยบายนี้	ซ่ึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ	และจริยธรรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	ได้รายงาน

ไว้ภายใต้หัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

 การเคารพหลกัสิทธมินุษยชนสากล: บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานของบรษัิทฯ	ทกุคนต้อง

ปฎิบัติตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครดั	รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้แรงงาน

หรือการใช้แรงงานเด็ก	บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ	ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ

การปฏิบตัิด้วยความเสมอภาค	โดยเคารพศกัดิ์ศรีความเปน็มนุษย์	ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	ถิ่นก�าเนิด	เพศ	อายุ	ศาสนา	สผีิว	

สภาพร่างกาย	ฐานะ	หรือชาติตระกูล	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้มีการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชน	และสนับสนุนให้บริษัทย่อย	นักลงทุน	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรฐานสากล

 จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัย์สนิทางปัญญา: บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	ทุกคน

ต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น	ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งหมายการค้า	สิทธิบตัร	ลขิสทิธ์ิ	ข้อมลูความลบัทางการค้า	

และทรพัย์สินทางปัญญาประเภทอืน่ๆ	ตัวอย่างเช่น	การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง	โดยโปรแกรมท่ีใช้

นั้นต้องผ่านการตรวจสอบและติดตัง้โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้พนักงาน

ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าโปรแกรมหรือข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการท�างานไม่ละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น	เป็นต้น

  นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติและการให้สนิบน:	บรษัิทฯ	มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการคอร์รปัชัน่	

ทุกรูปแบบ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือ	บริษัทฯ	 

ไม่ยอมรบัพฤติกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่	โดยบรษัิทฯ	ให้ความส�าคัญอย่างจรงิจงักบัการติดสินบนและ 

การคอร์รัปชั่นต่างๆ	(หากมี)	การละเมิดนโยบายนี้	บริษัทฯ	ถือเป็นการกระท�าผิดร้ายแรง	โดยจะมีการด�าเนินการทาง

วินัย	รวมไปถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด

	 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	บริษัทฯได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติในปี	2561	โดยบรษิทัฯ	ได้ร่วมให้สัตยาบันเพือ่รบัทราบข้อตกลงในค�าประกาศ

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 

ต่อมาในวันท่ี	5	สิงหาคม	2562	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 

การต่อต้านทุจริต



	 ในเดือนธันวาคม	2561	บริษัทฯได้จดัท�า	“นโยบายงดรบัของขวญั	(No	Gift	Policy)”	ตามข้อเสนอแนะของโครงการ

แนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ	โดยบรษัิทฯ	ขอให้พนัธมติรทางธุรกจิงดมอบของขวญัแก่

บคุลากรทกุคนในทกุโอกาส	ซ่ึงรวมถงึคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานทกุระดับ	และได้มกีารปฏบัิติตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่งในปี	2562	นโยบายงดรับของขวญัน้ีเป็นการส่งเสรมิการปฏบัิติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่

และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่องในเรื่องจริยธรรม	รวมถึงมุมมองในเรื่องการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ซึ่งกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องตลอดทั้งปี	มีดังนี้	

• การจดัอบรมเกีย่วกบัแนวทางปฏบิติัด้านจรยิธรรมด�าเนนิงานในบรษัิทฯ,	นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	และ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	

• การประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับสินบนและการทุจริต	ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบที่อาจ 

เกิดขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างเหมาะสม

• ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น	และการติดสินบน	เช่น	แนวทางปฏิบัติใน 

การให้และการรบัของขวญัและส่ิงตอบแทน	หรอืการช่วยเหลอืทางการเมือง	เป็นต้น	รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบาย

และแนวทางปฏบัิตินีไ้ด้เปิดเผยในคู่มือจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิติัของบรษัิทฯ	และในนโยบายการต่อ

ต้านคอร์รปัชัน่	ซ่ึงผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบร่วมกนั	พร้อมทัง้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	และวธีิการควบคมุภายในเพือ่ให้แน่ใจว่ามกีลไกป้องกนัการให้สินบน	

และการทุจริตที่มีประสิทธิผล

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบ	เพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั้นตอนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางส�าหรับรายงานการกระท�าที่ไม่เหมาะสม	การทุจริต	หรือการคอร์รัปชั่นใดๆ	

อีกทั้งได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว

 นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy):	เพื่อม่ันใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่าง 

เท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีช่องทางการติดต่อ

กับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง	(ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)	เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับธุรกิจ	ข้อร้องเรียน	หรือ	 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความเสีย่ง	หรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนต่อผูม้ส่ีวนได้เสียจากการด�าเนนิธุรกจิ	หรอืจากการปฏบัิติงาน 

ไม่ถูกต้อง	หรือการละเมดิหลกัจรยิธรรมธุรกจิ	และแนวทางปฏบัิติทีบ่รษัิทฯ	ก�าหนดไว้	หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนกรณีพเิศษ	

เช่น	กรณีท่ีผูบ้รหิารกระท�าผดิศีลธรรม/ไม่ซ่ือสัตย์,	การกระท�าผดิจรรยาบรรณ	หรอืผดิกฏหมาย	เป็นต้น	ทัง้นี	้พนักงาน

และผูมี้ส่วนได้เสียอืน่ๆสามารถส่งข้อความดังกล่าวทางไปรษณย์ีหรอือเีมล์ให้กบั	คณุธีระ	วภิชูนนิ	กรรมการอสิระและ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

	 ทางไปรษณีย์

	 	 คุณธีระ	วิภูชนิน	

	 	 256	ถนนลาดพร้าว	ซอยสันนิบาตเทศบาล	

	 	 แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	

	 	 กรุงเทพฯ	10900	ประเทศไทย

	 ทางอีเมล์	

	 	 acthira@hotmail.co.th

 กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

	 เมือ่บรษัิทฯได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนแล้ว	บรษิทัฯจะด�าเนนิการรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	ตรวจสอบ	และ

ก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	รวมถึงความเสียหายท่ี



เกิดข้ึนท้ังหมด	หลงัจากนัน้ผูท่ี้มีหน้าท่ีรบัผดิชอบเรือ่งดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการด�าเนนิการ	และรายงานผลแก่ผูท้ี่

เหมาะสม	และเกบ็รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการร้องเรยีนให้เรยีบร้อย	การรายงานผลจากการด�าเนินการ	จะรายงานต่อ

ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการและ/หรอืกรรมการท่านอืน่ท่ี

เกี่ยวข้อง	ตามล�าดับ	แล้วแต่กรณี

 การปกป้องผู้รายงาน

	 เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธิของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีนหรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	บรษัิทฯ 

จะไม่เปิดเผย	ชื่อ	ท่ีอยู่	ภาพ	หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง	ผู้ท่ีรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	จริยธรรมทางธุรกิจ	

หรอืกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของบรษัิทฯ	จะได้รบัการคุ้มครอง	และความเป็นธรรมภายใต้นโยบายนี	้พนักงานท่ีกลัน่แกล้งหรอื

ตอบโต้ผู้ร้องเรียนจะต้องถูกลงโทษ	และรวมถึงการเลิกจ้างงาน

	 ส�าหรับข้ันตอนการปฏิบัติ	และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้เปิดเผยไว้ใน	“คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง

ปฏิบัติ”	ของบริษัทฯ	ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ	พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	ในปี	2562	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

	 	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เม่ือวันท่ี	15	พฤศจิกายน	

2550	เพือ่ท�าหน้าทีดู่แลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	และผูบ้รหิารระดับสูง	โดยการน�าเสนอค่าตอบแทน

ของกรรมการ	ข้อแนะน�า	และความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิทฯ	เกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการ	จะน�าเสนอเพือ่

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เช่น	รายชื่อสมาชิก	

คุณสมบติั	บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์ของ	

บริษัทฯ	และเปิดเผยภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 	 ในปี	2562	และ	2561	บริษัทฯ	ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	โดยก�าหนดเป็นค่าตอบแทนประจ�า

และไม่มีค่าตอบแทนอื่น	ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ	ในแต่ละไตรมาสเป็นจ�านวนเท่ากัน	ทั้งนี้	ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดต่อไปนี้



(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงิน

2562 2561

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. นายคูชรู	คาลี	วาเดีย กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

4. นายไจปาล	มันสุขานี* กรรมการ 0.14 0.14 0.55 0.55

5. นางสาวนิชิต้า	ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

6. นายกิริต	ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

7. นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ 0.55 0.55 0.55 0.55

8. นายก�าธร	ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95

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

10. นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

11. นางลิน	เยน	ค็อก กรรมการอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

รวมค่าตอบแทนส�าหรับปี ** 6.29 0.80 7.09 6.70 0.80 7.50

*	 กรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ในเดือนเมษายน	2562
**	 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	ซ่ึงในระหว่างปี	2562	และปี	2561	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	(รวมถึงกรรมการผู้จัดการ)	ทั้งหมด	15	ท่าน		

(รวมกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงซ่ึงลาออกระหว่างปี)	(ปี	2561:	14	ท่าน)	เป็นจ�านวนเงิน	80.52	ล้านบาท	

และ	83.35	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 	 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการผู้จัดการในปี	2562	เป็นจ�านวนเงินรวม	14.41	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินเดือน	

7.73	ล้านบาท	โบนัส	1.29	ล้านบาท	ภาษีเงินได้ที่บริษัทฯออกให้	4.22	ล้านบาท	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.55	ล้านบาท	

ค่าเช่าบ้าน	0.60	ล้านบาทและค่าตอบแทนอื่นๆ	0.02	ล้านบาท

	 	 คณะกรรมการบริหารที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2.	นายกอตัม	คูรานา* กรรมการ	(การเงิน)

3.	นายโกดาการาจีททิล	มูราลี่	เมนนอน** กรรมการ	(เทคนิค)

	 *	 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายคูชรู	คาลี	วาเดีย	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารในเดือนเมษายน	2562
	 **			 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายไจปาล	มันสุขานี	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และต�าแหน่งกรรมการบริหาร 

	 ในเดือนเมษายน	2562



	 	 ผู้บริหารระดับสูงที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	31	ธันวาคม	2562	มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2.	นายกอตัม	คูรานา กรรมการ	(การเงิน)

3.	นายโกดาการาจีททิล	มูราลี่	เมนนอน กรรมการ	(ด้านเทคนิค)

4.	นายชีลาล	โกปินาธาน ผู้อ�านวยการ	(การพาณิชย์)

5.	นายเซบาสเตียน	อาร์คานโจ	คาร์โดโซ่ ผู้อ�านวยการ	(บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล)

6.	นายนีลากันตัน	วาสุเดวัน ผู้อ�านวยการ	(การจัดการความเสี่ยง)

7.	นายนิชิคานท์	โกรวิน	ดีซาย ผู้อ�านวยการ	(โครงการ)

8.	นายประชาน	มหาลิงกัม ผู้อ�านวยการ	(เทคนิค)

9.	นายจันดร้าเซก้า	สีวรามัน	เวนกีทารามัน* ผู้อ�านวยการ	(เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

10.	นางสาวสิรสา	สุภาวศิน* ผู้อ�านวยการ	(กฎหมาย)

11.	นางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(การเงินและบัญชี)	และเลขานุการบริษัทฯ

12.	นางสาววิมลวรรณ	เจศรีชัย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(บัญชีของกลุ่มบริษัท)

13.	นางสาวนลินทิพย์	ศานตินานนท์ ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีและการจัดการระบบสารสนเทศ)	(MIS)

 *		เป็นผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ในระหว่างปี	2562	

	 	 การเทียบเคียงค่าตอบแทน	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และผู้บริหารระหว่างบริษัทฯ	กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

อื่นๆ	และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์	มีรายละเอียดข้างล่างดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)	

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2562 2561

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 1.04 2.26 0.75 1.17 0.28 0.38 3.89 11.04

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.56 1.34 0.50 0.73 0.16 0.22 1.98 6.75

กรรมการบรษัิทฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.57 1.37 0.44 0.74 0.19 0.25 2.40 7.16

ผู้บริหารบริษัทฯ 5.37 5.95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.62 0.98 0.46 0.82 0.08 0.44 2.10 2.46

กรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.44 0.80 0.32 0.68 0.06 0.42 1.66 2.02

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี	2561	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย	ซึง่เป็นรายงานการส�ารวจปีล่าสุด	

เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงานดังกล่าวในปี	2562
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	
N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน



(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)	

รายการ

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

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2562 2561

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 0.85 1.27 0.62 0.92 0.06 0.11 10.07 12.16

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.39 0.68 0.35 0.57 0.06 0.10 1.41 2.86

กรรมการบรษัิทฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.42 0.70 0.35 0.57 0.06 0.10 1.80 3.25

ผู้บริหารบริษัทฯ 5.37 5.95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.39 0.70 0.33 0.66 0.07 0.21 1.12 1.62

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.28 0.55 0.24 0.53 0.05 0.16 0.84 1.30

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี	2561	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	ซ่ึงเป็นรายงานการส�ารวจปีล่าสดุ	

เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงานดังกล่าวในปี	2562
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

	(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2562 2561

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 1.06 2.03 0.70 1.12 0.06 0.08 10.80 18.00

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.54 1.21 0.41 0.66 0.06 0.08 4.26 9.06

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.55 1.22 0.41 0.71 0.05 0.09 4.26 9.06

ผู้บริหารบริษัทฯ 5.37 5.95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.40 0.40 0.50 0.84 0.40 0.72 0.07 0.21 4.02 4.52

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ	***

0.20 0.20 0.36 0.64 0.30 0.59 0.05 0.14 2.76 3.26

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี	2561	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	ซ่ึงเป็นรายงานการส�ารวจปีล่าสดุ	

เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงานดังกล่าวในปี	2562
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน



   4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทั้งรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป	ตลอดจนข้อมูลส�าคัญท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดย

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ดังกล่าว	เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	เว็บไซต์

ของบริษัทฯ	จดหมายแจ้งข่าว	และจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ	ซ่ึงบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อนักลงทุน

สัมพันธ์ในระดับท่ีผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้เอง	ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดบุคคล	เพื่อให้

บริการข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม กรรมการผูจั้ดการ	(นายคาลดิ	ฮาชมิ	กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิทฯ	ได้รบัการคัดเลอืก 

เป็น	“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นท่ีสุด”	ในประเทศไทย	ในผลส�ารวจเกี่ยวกับ 

การก�ากับดูแลกิจการในเดือนธันวาคม	2553	จากนิตยสาร	“ASIAMONEY”)	

โทรศัพท์	66	2696	8801	อีเมล์	kh@preciousshipping.com

คุณกอตัม	คูรานา กรรมการบริหาร	

โทรศัพท์	66	2696	8858	อีเมล์	gk@preciousshipping.com

คุณสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(การเงินและบัญชี)	และเลขานุการบริษัทฯ	

โทรศัพท์	66	2696	8856	อีเมล์	som@preciousshipping.com

	 	 บรษัิทฯ	ได้เข้าร่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ต่างๆ	มากมาย	โดยมกีรรมการผูจั้ดการและ/หรอืกรรมการบรหิาร

เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง
พบปะกับ

นักวิเคราะห์

พบปะกับ

นักลงทุน

การน�าสนอ

(Presentations)

การให้สัมภาษณ์แก่

หนังสือพิมพ์และทีวี
รวม

2562 15 52 13 5 85

2561 20 16 19 6 61

2560 33 32 8 6 79

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

   5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทฯ	มีสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของกจิการ	และ

ความซับซ้อนทางธุรกจิของบรษิทัฯ	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบรษัิทฯ	มีจ�านวน	10	ท่าน	ประกอบด้วย 

กรรมการบริหาร	1	ท่าน	(ปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจ�าในบริษัทฯ/บริษัทย่อย)	และ	กรรมการท่ี 

ไม่ได้เป็นกรรมการบรหิาร	9	ท่าน	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ	5	ท่าน	(ร้อยละ	50	ของจ�านวนกรรมการบรษัิทฯ	ทัง้คณะ)	

	 	 ท้ังนี้	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และคณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งหมด

    ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

	 	 บรษิทัฯ	ได้พจิารณาจดัท�า	Board	Skill	Matrix	เพือ่เสรมิสร้างความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายในคณะกรรมการ

ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ค�านึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ	ซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคญัในการสนบัสนนุการด�าเนินธุรกจิให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

และการพฒันาท่ียัง่ยนื	ดังนัน้	กรรมการบรษัิทฯ	จงึมคุีณสมบติัท่ีหลากหลายทัง้ในด้านเพศ	อาย	ุการศึกษา	ทกัษะ	

ความรู้	และประสบการณ์ในการประกอบอาชพี	ส�าหรบัการพจิารณาเลอืกกรรมการใหม่	คณะกรรมการจะพจิารณา



ถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร	พิจารณาทักษะผสมผสานกัน	พิจารณาความหลากหลาย	และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ค�าจ�ากัดความ

    กรรมการบริหาร (Executive Director) 

	 	 คือ	กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาของบริษัทฯ	และได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เป็นประจ�าจากบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ	ที่เทียบเท่า

    กรรมการอิสระ (Independent Director)

	 	 คือ	กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ	และหรือบริษัทย่อย	ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ	

บริษัทฯ	และ/หรือผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ที่มีความเข้มกว่ากฎระเบียบและ 

ข้อบงัคับของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

    คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

•	 กรรมการอสิระต้องถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของทนุช�าระแล้วของบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทในเครอืบรษัิท

ร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

•	 กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือที่ปรึกษา

ผู้ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ

อิสระ

•	 กรรมการอสิระต้องไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษัิทฯ	ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทัง้ในการบรหิารด้านการเงินและการบรหิารงานของบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษัิทท่ีเกีย่วข้อง	หรอื

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

	 	 “ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ”	ตามวรรคหนึง่รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพือ่ประกอบ

กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน	รวมถึง

พฤติการณ์	อืน่ท�านองเดียวกนัซ่ึงเป็นผลให้บรษัิทฯ	หรอืคูสั่ญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ต้ังแต่	

20	ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

•	 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทในเครอื	บรษัิทร่วม	บรษัิทท่ีเกีย่วข้อง

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนัีย	ผูมี้อ�านาจควบคุม	หรอืหุน้ส่วนของส�านักงาน

สอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของ

บริษัทสังกัดอยู่ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

•	 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	เช่น	ที่ปรึกษากฎหมาย	ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ	

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันท่ีได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

•	 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย	รวมถึง 

ผูท่ี้เกีย่วข้องหรอืญาติสนทิของกรรมการบรหิารผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิทฯ	



•	 กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งต้ังข้ึนเพือ่เป็นตัวแทนในการรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ	

บริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

•	 กรรมการอสิระจะต้องปฏบัิติหน้าท่ีในการแสดงความเหน็	หรอืรายงานผลการปฏบัิติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รบั 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร	หรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ	ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ค�านิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ผูท่ี้เกีย่วข้อง	หมายความรวมถึง	ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์หรอืเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ	ในระดับทีท่�าให้กรรมการอสิระ

ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างอสิระหรอืคล่องตัว	เช่น	คูค้่า	ลกูค้า	เจ้าหน้ี	ลกูหน้ี	หรอืผูท้ีมี่ความเกีย่วข้องทางธุรกจิ

อย่างมีนัยส�าคัญ	เป็นต้น

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

	 	 สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างมี

ประสิทธิผล

	 	 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกครัง้	รวมท้ังต้ังประเด็นค�าถามในทีป่ระชมุ	

เพือ่ให้ม่ันใจว่าผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้เสียอืน่ของบรษัิทฯ	ได้รบัความคุม้ครองและเพือ่ให้ม่ันใจว่า 

บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี

	 	 มีความสามารถและเต็มใจทีจ่ะเรยีนรูธุ้รกจิของบรษัิทฯ	พร้อมทีจ่ะแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ	ตลอดจน

อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจที่จ�าเป็นให้กับบริษัทฯ	

	 	 จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจ�าและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ	เพื่อพูดคุยใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

	 	 จดัท�าหนงัสือยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรณทีี่

ถูกร้องขอ

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

อย่างไรก็ตาม	เป็นการยากท่ีจะค้นหาผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเข้ามารับต�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	คุณสมบติั	บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ	และภายใต้ 

หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปีนี้

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และไม่มีความ

สัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร	อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความ

สัมพันธ์ใดๆ	กับกรรมการผู้จัดการ	ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่	ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหาร

นโยบายที่ก�าหนดไว้



	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้น�าในคณะกรรมการบริษัทฯ	และมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งบทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	รวม

ถึงการส่งเสรมิให้บรษัิทฯ	มีการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	และมีระบบการปฏบิติัการท่ีมีประสทิธิภาพ	และมีส่วนร่วม

โดยตรงกับกรรมการผู้จัดการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	และก�ากับดูแลการด�าเนินการตามกลยุทธ์ของ 

บริษัทฯ	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	เป็นผู้น�าและหัวหน้าของฝ่ายบริหาร	และมีหน้าท่ีต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯในการบริหารกิจการ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้

อ�านาจ บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	การประชมุคณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	และการประชมุ

ผู้ถือหุ้น

•	 อ�านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

•	 ส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณ	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในระดับ

สูงสุด

•	 ปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ	ในการจัดเตรียมหัวข้อและก�าหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ

•	 ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

อ�านาจ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

•	 การบริหารกิจการของบริษัทฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

คณะผู้บริหาร

•	 จดัท�า	วสัิยทศัน์	พนัธกจิ	กลยทุธ์และแผนธุรกจิ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่พจิารณาอนมัุติ

•	 บริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

•	 รายงานผลการด�าเนินงานรวมถึงงานระหว่างท�าอื่นๆ	แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ

•	 ดูแลให้แน่ใจว่าผู้บริหารทุกคนได้รับข้อมูลที่เพียงพอ	เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเหมาะสม

•	 พฒันาและรกัษาไว้ซ่ึงประสทิธิภาพการท�างานของคณะผูบ้รหิารในการผลกัดันกลยทุธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ 

และจ้างงานพนักงานใหม่ทีมี่ความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงทีม่ปีระสิทธิภาพ

•	 ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

•	 ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ 

	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	บริษัทฯ	ได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทฯ	ซ่ึงได้แก่	นางสาว

สมปรารถนา	เทพนภาเพลิน	โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้รบัผดิชอบในการดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์

ต่างๆ	ท่ีต้องปฏบัิติ	และหลักการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ของบรษัิทฯ	และรบัผดิชอบจัดการประชมุคณะกรรมการและ

การประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว	และการรักษาเอกสารข้อมูล

	 	 ประวติัของนางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลนิ	เลขานกุารบรษัิทฯ	ได้แสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ	“คณะผูบ้รหิาร” 

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้



   5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ไปสู่เป้าหมาย	

และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดภารกิจ	วิสัยทัศน์	คุณค่าขององค์กร 

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

ของบรษัิทฯ	รวมถงึการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีขององค์กร	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	และให้เป็นไปตามนโยบายของ 

บริษัทฯ	และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้มีความรู้	ความสามารถ	

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	โดยยึดถือ

มาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

    ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของตน	และด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบังคับใช้	สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในเรื่อง

ใดๆ	ท่ีอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ส�าหรับเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับการตัดสินใจ

หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 สิทธิที่จะก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

•	 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	และเลขานุการบริษัทฯ

•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มีอ�านาจท่ีจะขายหรือจ�านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบรษัิทฯ	หรอืให้เช่าอสังหารมิทรพัย์

ใดๆของบริษัทฯ	ท่ีมีระยะเวลามากกว่าสามปีข้ึนไป	หรือให้	หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อ

ศาลหรือยื่นข้อพิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา

•	 การอนุมัติผลการด�าเนินงานประจ�าปีและรายไตรมาส

•	 อนุมัติพันธกิจ	ค่านิยมหลัก	และจรรยาบรรณของธุรกิจ

•	 อนุมัติการตัดสินใจที่ส�าคัญในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษัท	ฯ	และนโยบาย

•	 การตัดสินใจในการลงทุนที่ส�าคัญและการท�าสัญญาที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญให้กับบริษัทฯ

•	 เรื่องใดๆ	และ/หรือรายการที่อยู่ภายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับตาม 

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

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดบทบาทหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย

แต่ละคณะอย่างชัดเจน	ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

    แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แน่ใจว่า	บริษัทฯ	มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อมาแทนท่ี	ต�าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ	หรอืต�าแหน่งระดับบรหิารทีมี่ความเหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งต้ังให้มาท�าหน้าท่ีเสนอแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารที่ส�าคัญ	(กรรมการ 

ผู้จัดการและกรรมการบริหาร)	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพิจารณาผู้สมัครท่ีเหมาะสมจากผู้สมัครท้ังภายใน

และภายนอก	เพื่อสนับสนุนแผนการสืบทอดต�าแหน่งนี้	ในปี	2562	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในการจัดหา

และการรักษาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติ	และมีทักษะสูง	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	รวมถึง

การก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ	ที่มีความ

สามารถ	นอกจากน้ีบริษัทฯ	ได้จัดเตรียมและเพิ่มพูนทักษะที่ส�าคัญ	เช่น	การจัดการความรู้	การจัดการแผนการ

สืบทอดต�าแหน่ง	และโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาผู้บริหารของเราและ

กระบวนการของแผนสืบทอดต�าแหน่ง



    นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก ่

ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการขึ้น	โดย 

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นและเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	โดยรวมถึงการก�าหนดนโยบายและ

ทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	การให้ความส�าคญัต่อความเพยีงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายใน	การก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของ 

ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส	และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและได้จัดท�าคู่มือ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ	

ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ	ได้ตระหนัก	และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้ง

ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

  คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักส�าคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้

1.	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2.	 โครงสร้าง	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ	

3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.	 การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

5.	 จริยธรรมธุรกิจ

	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ยงัก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	รวมท้ังการประเมินผลการ

ปฏบัิติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	ทัง้น้ี	เพือ่ให้คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทฯ	ได้มี

การปรับปรุงให้มีความทันสมัย	และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เมือ่วนัที	่18	พฤศจกิายน	2562	ได้มกีารพจิารณาเรือ่งหลกัการก�ากบัดูแล

กจิการท่ีดีปี	2561	ออกโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ	แนวทางการปฏบิติั

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีปี	2555	ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นอกจากน้ียังได้พิจารณา 

	“การประเมินการก�ากับดูแลกจิการ”	(Corporate	Governance	Self-	Assessment)	โดยมหีวัข้อส�าหรบัการประเมิน

เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ซึ่งผลการประเมิน 

การก�ากบัดูแลกจิการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก	และคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะน�าผลการประเมินทีไ่ด้ไปปรบัปรงุ

การก�ากบัดูแลกิจการให้ดียิง่ข้ึนต่อไป	โดยบรษัิทฯ	มีความต้ังใจทีจ่ะประเมินการก�ากบัดูแลกจิการเป็นประจ�าทุกปี 

ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งการประเมินการก�ากับดูแลกิจการครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2563

    จริยธรรมธุรกิจ

	 	 บริษัทฯ	ได้ออกประกาศข้อพงึปฏบิติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิารและพนักงาน	เพือ่ยดึถอื

เป็นแนวทางในการปฏบัิติหน้าท่ีให้ประสบผลส�าเรจ็ตามภารกจิของบรษัิทฯ	ด้วยความโปร่งใส	ซ่ือสัตย์	สจุรติและ

เที่ยงธรรมและบริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

    แนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติใน

การด�าเนินธุรกิจ

	 	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน 

ให้รบัทราบและปฏบัิติตามนโยบายและแนวปฏบิติัซ่ึงได้ระบไุว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการจรรยาบรรณธุรกจิ 

และแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส	และ

กระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นกลไกในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ	เพื่อให้ม่ันใจว่า 

การปฏิบัติงานทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายและหลักการดังกล่าว	หากกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานฝ่าฝืน 

หลักการดังกล่าวอาจได้รับโทษทางวินัยอย่างเข้มงวด



  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 เพือ่เป็นการป้องกนัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการบรษัิทฯ	และคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	จงึได้ดูแลอย่างรอบคอบ	เม่ือเกดิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดย

ก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจจะก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์ 

อักษร	ดังนี้

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ทราบเป็นอย่างดีถงึรายการทีอ่าจน�ามาซึง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ	ก�าหนด	อีกทั้งการท�ารายการดังกล่าวได้อยู่บนพื้นฐาน

เสมือนท�ารายการกบับคุคลภายนอก	(Arms-Length	Basis)	ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการค้าทัว่ไปและ

ได้เปิดเผยรายละเอยีดมูลค่ารายการ	คูสั่ญญา	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงานประจ�าปีและในแบบ	56-1	อย่าง

ครบถ้วนแล้ว

	 	 อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบ 

เรื่องการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบ

ภายในเป็นประจ�าทุกปี	ส�าหรับปี	2562	ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

ครั้งที่	1/2563	ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	ซึ่งพบว่า	บริษัทฯ	มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการท�ารายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยรายการที่บริษัทฯ	มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนนิธุรกจิของบริษัทฯ	และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยท่ัวไป	โดยยดึถอืราคาตลาดเป็นส�าคญั	

และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	รวมทั้งได้มกีารเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในรายงานประจ�าปีอย่างเพียงพอแล้ว

	 	 นอกจากน้ี	ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเรือ่งการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิติการของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	พ.ศ.	2546 

และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี	ทจ.21/2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�า 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันและท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม	รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	เรือ่งค�าแนะน�าในการปฏบัิติตามมาตรา	89/12	(1)	แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 

(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2551	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ซึง่รายการท่ีเกีย่วโยงกนั 

ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”	ในรายงานประจ�าปีน้ีและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	แล้ว	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	เป็นรายการที่เหมาะสม	และเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

  การจัดท�ารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	(หุ้นและ/หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น)	ในส่วนของ

ตนเอง	(รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ)	ต่อบรษัิทฯ	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ภายใน	3	วันท�าการนับจากวันท่ีมีการซ้ือขาย/โอนหุ้นและ/หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ 

ซื้อหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์	(หุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)	

ของกรรมการก�าหนดให้มีการรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	ทราบทุกไตรมาส	ส�าหรบัข้อมูลเพิม่เติม

โปรดดูหัวข้อเรื่อง	“การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”	ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้



  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

	 	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงได้ก�าหนดอ�านาจ	หน้าท่ี	ในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร	ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สินของบรษิทัฯ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	และมีการ

แบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏบิติังาน	ผูติ้ดตามควบคมุ	และประเมินผลออกจากกนั	เพือ่รกัษาไว้ซ่ึงการถ่วงดุลและตรวจสอบ 

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากน้ี	ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับทางการเงิน	และบัญชี	โดย

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน	และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

	 	 บรษัิทฯ	มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่าการปฏบิติังานหลกั	และกจิกรรมทางการ

เงินทีส่�าคญัของบรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางท่ีก�าหนด	และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่

ให้ม่ันใจว่าบรษิทัฯ	มีการปฏบิติัตามกฎหมาย	และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบรษัิทฯ	โดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมีการตรวจสอบการปฏบัิติงานแต่ละแผนก	และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแล

กิจการ	เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

ประวัติหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	แสดงดังต่อไปนี้

นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย

ต�าแหน่ง	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ	 	 	 43	ปี

ประวัติการศึกษา	 	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

	 มิถุนายน	2562	 	 เข้าร่วมอบรมหลกัสูตร	“Company	Secretary	Program”	จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 พฤศจิกายน	2561		 เข้าร่วมอบรม	“การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันในองค์กร”	 

จัดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและ 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

	 มิถุนายน	2561	 	 เข้าร่วมอบรม	“หลกัสูตรการวเิคราะห์ความเสีย่งและประเด็นส�าคญัด้านความยัง่ยนื”	

จัดโดยศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนธันวาคม	2560	เข้าร่วม

สัมมนาในหัวข้อ	“วิธีปฏิบัติส�าหรับบอร์ด	ในการก�ากับดูแลการป้องกันและรับมือ

ภัยไซเบอร์”	จัดโดย	ก.ล.ต.	และ	บีเอสเอ	พันธมิตรซอฟต์แวร์	

	 ตุลาคม	2558	 	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“แนวทางการต้านทุจริตส�าหรับองค์กรธุรกิจ”	จัดโดย	PACT	

Network	ร่วมกบัชมรมวาณิชธนกิจ	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”	จดัโดยสถาบนัธุรกจิเพือ่สงัคม	(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)

	 นอกจากน้ีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานท่ีชัดเจนและ

เพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.	 เพือ่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏบิติังาน	รวมท้ังการใช้ทรพัยากรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ	

2.	 เพื่อความถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3.	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงและมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ในการบริหารความเส่ียงขององค์กร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ให้

ด�าเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์	ทางคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดและ

เปิดเผยนโยบายบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	และในหวัข้อ	“การควบคมุภายใน”	ใน

รายงานประจ�าปีนี้

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและก�ากบัดูแล	ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินการปฏบัิติตามกฎระเบียบทีเ่กดิขึน้

ภายในองค์กร	เพือ่ลดความเส่ียงด้านกฎหมายและเพือ่ให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบรษัิทฯ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานทกุคน 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบริษัทฯ	อีกทั้งพฤติกรรมในองค์กร

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ประวัตินางสาวสิรสา	สุภาวศิน	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	

ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“คณะผู้บริหาร” ในรายงานประจ�าปีนี้

   5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	มีการประชมุโดยปกติอย่างน้อย	5	ครัง้ต่อปี	โดยก�าหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าตลอด

ทั้งปี	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	แต่ละครัง้ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	และกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั 

ก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	

	 	 เลขานุการบริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีข้ึนภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดูแลกิจการ	เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้ถูกเสนอเข้าไปใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	อย่างไรก็ตาม	ในกรณีท่ี

กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรอืค�าถาม	กรรมการท่านนัน้สามารถสอบถามข้อสงสัยหรอืค�าถามดังกล่าวได้โดยตรง

กับกรรมการบริหารได้ตลอดเวลา

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกคร้ัง	ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดท�าอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยเลขานุการบริษัทฯ	

เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 	 รายละเอยีดของการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยส�าหรบัปี	2562	มี

ดังนี้



กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมสามัญ
ประจ�าปี

จ�านวนที่เข้าประชุม /จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
สรรหา

1.	นายธีระ	วิภูชนิน 5/5 - - - - 1/1

2.	นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม 5/5 6/6 - - - 1/1

3.	นายคูชรู	คาลี	วาเดีย** 5/5 1/1 - - - 1/1

4.	นายไจปาล	มันสุขานี* 2/2 1/1 - - - 1/1

5.	นางสาวนิชิต้า	ชาห์ 3/5 - - - - 1/1

6.	นายกิริต	ชาห์ 4/5 - - 1/2 - 1/1

7.	นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา 4/5 - - - 2/2 1/1

8.	รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ 5/5 - 5/5 2/2 - 1/1

9.	นายก�าธร	ศิลาอ่อน 5/5 - 5/5 2/2 2/2 1/1

10.	นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์ 5/5 - - - - 1/1

11.	นางลิน	เยน	ค็อก ****4/5 - ****4/5 - 2/2 1/1

12.	นายกอตัม	คูรานา*** - 5/5 - - - -

13.	นายโกดาการาจีททิล	มูราลี่	เมนนอน*** - 5/5 - - - -

*	 กรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการบริหาร	ในเดือนเมษายน	2562
**	 กรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารในเดือนเมษายน	2562
***	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารในเดือนเมษายน	2562
****	เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ	Video	Conference	จากต่างประเทศ	ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	1	ครั้ง	และ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	จ�านวน	1	คร้ัง	แต่ไม่สามารถนับเป็นการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้	ตามข้อบังคับ
บริษัทฯ	และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	74/2557	เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์

	 	 ส�าหรับปี	2562	มติท้ังหมดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ตัดสินโดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

ณ	ขณะนั้น	ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 เม่ือวนัท่ี	18	พฤศจกิายน	2562	กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารเข้าร่วมการประชมุระหว่างกนั	เพือ่ท่ีจะพดูคยุใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและผลการด�าเนินงานของกรรมการบริหาร

   5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2562	ได้มีการพิจารณาเรื่อง	“การประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ”	(Board	Self-Assessment)	ซึ่งมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้แก่

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

•	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

•	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ

•	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

•	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

	 	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ”	และคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	จะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯโดยบริษัทฯ	มีความ

ต้ังใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	ทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2563



   5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 บรษัิทฯ	มีคณะกรรมการชดุย่อยรวม	4	ชุด	คือ	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแล

กจิการ	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เม่ือ

วนัท่ี	18	พฤศจกิายน	2562	ได้มีการพจิารณาเรือ่ง	“การประเมินการปฏบิติังานของคณะกรรมการชดุย่อย”	(Board	

Committee	Self-Assessment)	ซึ่งมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้แก่

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

•	 การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

•	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ	สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ระดับคะแนนประจ�าปี 2562

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ดีมาก

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีเลิศ

	 	 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี	โดยบริษัทฯ	มี 

ความต้ังใจทีจ่ะประเมินการปฏบิติังานของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแล 

กิจการที่ดี	ทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2563

   5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เม่ือวนัท่ี	18	พฤศจกิายน	2562	คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้รบัทราบผลการ

ประเมินการปฏบิติังานของกรรมการผูจ้ดัการ	ซ่ึงประเมินโดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	โดยใช้หวัข้อส�าหรบัการ

ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

•	 ความเป็นผู้น�า

•	 การก�าหนดกลยุทธ์

•	 การปฏิบัติตามกลยุทธ์

•	 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

•	 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

•	 ความสัมพันธ์กับภายนอก

•	 การบริหารงาน	และความสัมพันธ์กับบุคลากร

•	 การสืบทอดต�าแหน่ง

•	 ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์	และบริการ

•	 คุณลักษณะส่วนตัว

	 	 ผลการประเมินการปฏบัิติงานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์	“ดีเลศิ”	โดยบรษัิทฯ	มีความต้ังใจ

ที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	

ทั้งนี้	การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2563



   5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 	 ต้ังแต่ปี	2550	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พจิารณาแต่งต้ังและมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

ก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล	และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งได้

	 	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารถกูก�าหนดข้ึนตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ	ก�าหนด	และค่าตอบแทน 

ของกรรมการบริหาร	และกรรมการท่ีบริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ	โดยพจิารณาจากค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่งท่ีเทยีบเท่าในอุตสาหกรรม	ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ	 

ของบริษัทฯ	รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

	 	 รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัสและอื่นๆ	

เช่น	ค่าภาษีเงินได้	ค่าเช่าบ้าน	เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	และส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการก�าหนดเป็นเบีย้

ประชุมรายปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	ของกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”

   5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ	โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	เพือ่เป็นการเพิม่พนูองค์ความรูแ้ละทันต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	โดยกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่าน	ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ส�าคัญและเป็นประโยชน ์

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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)

2556 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ Financial	Statements	for	Directors	(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)

2557 นายธีระ	วิภูชนิน Chartered	Director	Class	(CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)

2558 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ Business	Insights	Thailand	2015;	

Panel1:	Mapping	the	Future	-	Pillars	of	Diversity

Panel2:	Thailand	-	Blueprint	&	Gateway	for	ASEAN

ส�านักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและ

นิทรรศการ	(TCEB)	ร่วมกับสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	

(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 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดับสูงด้านการค้า	และการพาณิชย์	

(Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade)

สถาบันวิทยาการการค้า



ปี กรรมการที่เข้าอบรม หลักสูตร จัดโดย

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

กับความรับผิดในทางอาญาของกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	ร่วมกับ	บริษัท	 

ฮนัตัน	แอนด์	วลิเลีย่มส์	(ไทยแลนด์)	

จ�ากัด

นางลิน	เยน	ค็อก Executive	Programme	-	Corporate	Innovation Stanford	Graduate	School	of	Business

นายก�าธร	ศิลาอ่อน หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย

นวัตกรรม	รุ่นที่	1	(BRAIN1)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2561 รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์ Annual	Conference	on	‘Global	Business	and	the	

Digital	Economy’

Academy	of	International	Business,	

USA

6th	Copenhagen	Conference	on	 ‘Emerging	

Multinationals:	Outward	Investment	from	Emerging	

Economies’

Copenhagen	Business	 School,	

Denmark

นางลิน	เยน	ค็อก Executive	Programme Singularity	University

Block	Chain	Strategy	Programme University	of	Oxford

YPO	Building	Legacies	Programme INSEAD

2562 นางลิน	เยน	ค็อก YPO	Global	Family	Enterprise	Programme INSEAD

YPO	Value	Creation	and	Investing	Programme Columbia	University	Business	School

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 	 เลขานกุารบรษิทัฯ	เป็นผูใ้ห้ข้อมูลเกีย่วกับการด�าเนนิธุรกจิ	ประวติับรษิทัฯและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทฯ 

แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ	เช่น	คู่มือกรรมการ	เอกสารการจดทะเบียน

บรษัิทฯ	คูมื่อนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	คูมื่อจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิติั	นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่	

กฎหมาย	ระเบียบ	แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	เป็นต้น	ให้แก่กรรมการดังกล่าว

	 	 ท้ังน้ี	ในปี	2560	บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ	ที่ได้รับการแต่งต้ังใหม	่

จ�านวน	1	ท่าน

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  

ซึ่งบริษัทฯ มิได้น�ามาปฏิบัติในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดท�านโยบายท่ีก�าหนดวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน	9	ปี	นับ
จากวันแรกที่ด�ารงต�าแหน่ง	หากกรรมการอิสระด�ารง
ต�าแหน่งครบ	9	ปี	กรรมการดังกล่าวอาจด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไปได้	โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
บริษัทฯถึงความเป็นอิสระ

เนือ่งจากเป็นการยากทีจ่ะหากรรมการท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม 
ดังนั้น	ในปัจจุบัน	หลักเกณฑ์ในเรื่องระยะเวลาในการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอิสระจึงยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้	
อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ	รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ครบ
ก�าหนดวาระ	โดยจะน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใน
การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงาน
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้	แต่อาจน�ามา
ปฏิบัติในอนาคต

บรษัิทควรจดัให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารอาวุโสที่เหมาะสม

บรษัิทฯ	อาจพจิารณาให้มีการจดัท�านโยบายนี	้โดยจดัท�าตาม
ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอก	แต่ยงัไม่สามารถจดัท�าให้
แล้วเสร็จภายในปีนี้


