
ค�ำจ�ำกัดควำม

	 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	

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

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

ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	ดังน้ัน	คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ	ได้ส่งเสรมิการก�ากบัดูแลกจิการโดยจดัท�านโยบายต่างๆ	และทศิทางส�าหรบัด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ	จดัให้มีระบบการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสม	และก�ากบัดูแลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตามนโยบายอย่างมปีระสิทธิภาพ	

เพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย	การด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส	และมจีรยิธรรม

ทางธุรกิจที่ดี	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี	รวมถึงคู่มือนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นซึ่งได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบฉบับพิมพ์ให้พนักงานทุกคน	และผ่าน

ช่องทางอีเมล์	รวมทั้งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ	“การก�ากับดูแลกิจการ”	ทั้งนี้	บริษัทฯได้ทบทวน 

และปรับปรุงคู่มือดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้ม่ันใจว่าสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆในปัจจุบันและเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน

	 คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ครอบคลุมหลักส�าคัญ	5	ส่วนดังต่อไปนี้

• สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	อย่างเท่าเทียมกัน

• โครงสร้าง	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

• ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง

• จริยธรรมธุรกิจ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการภายในบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ 

มีการปฏบิติัตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	เพือ่สร้างความยัง่ยนืแก่บรษัิทฯ	ซึง่บรษัิทฯได้น�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด	ี

(Corporate	Governance	Code:	CG	Code)	ที่เหมาะสมกับธุรกิจมาปรับใช้

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2563	ได้มีการพิจารณาเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ปี	2560	ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	แนวทางการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีปี	2555	ออกโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	นอกจากนีย้งัได้พจิารณา	“การประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการ”	

(Corporate	Governance	Self-Assessment)	โดยมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	ซ่ึงผลการประเมินการก�ากบัดูแลกจิการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์	ดีมาก	และคณะกรรม

การบรษัิทฯ	จะน�าผลการประเมินท่ีได้ไปปรบัปรงุการก�ากบัดูแลกจิการให้ดียิง่ข้ึนต่อไป	โดยบรษัิทฯ	มีความต้ังใจทีจ่ะประเมิน

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซ่ึงการประเมินการก�ากับดูแลกิจการครั้ง 

ต่อไปจะมีขึ้นในปี	2564

รำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร



กำรด�ำเนินกำรด้ำนหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภำยใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 	 บรษัิทฯ	ได้ตระหนกัถงึสิทธิของผูถื้อหุน้รวมถงึหน้าทีท่ีไ่ด้รบัความไว้วางใจในการดูแลให้ม่ันใจว่าผูถ้อืหุน้ทุกคน

ได้รบัการปฏบัิติอย่างเท่าเทียมกนั	เเละรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้	สิทธิพืน้ฐานของผูถ้อืหุน้	ได้แก่	สิทธิ

ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ	สิทธิในการได้รับเงินปันผล	สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น	สิทธิในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการแต่งต้ัง	และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ	

สิทธิในการแต่งต้ังผูส้อบบัญชหีรือก�าหนดค่าสอบบญัชี	และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรือ่งส�าคัญทีมี่ผลกระทบ 

ต่อบริษัทฯ	เช่น	การอนุมัติรายการส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 นอกเหนอืจากสิทธิพืน้ฐานต่าง	ๆ	ข้างต้นแล้ว	ผูถ้อืหุน้มสิีทธิได้รบัข้อมูลผลการด�าเนนิงาน	ข่าวสารจากผูบ้รหิาร	

และข้อมูลอืน่	ๆ 	ทีส่�าคญัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	บรษัิทฯ	ได้ด�าเนิน 

ธุรกจิโดยการปกป้องสิทธิของผูถ้อืหุ้นและการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายได้ใช้สิทธิของตน	ซ่ึงนโยบายส�าหรบัการรกัษา

สิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ	วิธีการปฏิบัติทางบัญชี	การ

ใช้สารสนเทศภายใน	และในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมี

ความซ่ือสัตย์สุจรติ	ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใด	ๆ	ด้วยความสจุรติใจและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ท้ังรายใหญ่และราย

ย่อยและเพื่อผลประโยชน์โดยรวม	ทั้งนี้	บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

มีดังต่อไปนี้

    1.1 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายบุคคล	รวมทั้งเพิ่มเติม

ข้อมูลอืน่	ๆ 	ของกรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่านในรายงานประจ�าปีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	เพือ่พจิารณา

อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

และเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการ	ได้แก่	ชื่อ	ต�าแหน่ง	อายุ	ประวัติการศึกษา	การ 

ฝึกอบรม	อาชีพ	ประสบการณ์การท�างาน	และการประพฤติผิดกฎหมาย	(ถ้ามี)

• การด�ารงต�าแหน่งของผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือหรอืกรรมการในธุรกจิทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัธุรกจิของบรษัิทฯ

• จ�านวนหุ้นที่ถือโดย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการของบริษัทฯ

• วิธีการสรรหา	(กรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง)

• ผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา	ในแง่ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

    1.2 พิจำรณำนโยบำยและค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้ปฏบิติัตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ	ซึง่จะพจิารณาอนุมัติโดยผูถ้อืหุน้ 

ของบรษัิทฯ	ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี	โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วธีิการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทฯ	ในข้อ	5.1	ในรายงานนี้

    1.3 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอก

	 บรษัิทฯ	ได้ปฏบัิติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งต้ังผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ	ซ่ึงพจิารณาอนุมัติโดย 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	และได้ปรับปรุงข้อมูลประกอบการแต่งต้ัง 

ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ	ให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



• ชื่อส�านักงานสอบบัญชีภายนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ขออนุมัติ	โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่าง 

ค่าสอบบัญชีกับค่าบริการอื่น	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ผ่านมา

• ความสัมพันธ์อื่น	ๆ	กับบริษัทฯ	เช่น	การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ

• จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอก	(ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนเดิม)

• การประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่านมา

• เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอก	(ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนใหม่)

  1.4  พิจำรณำนโยบำยจ่ำยเงินปันผล

	 	 ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	ได้อนมัุตินโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีใ่ช้ในปัจจุบัน	เม่ือครัง้การประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ�า

ปี	2547	และถ้ามีการเปล่ียนแปลงในนโยบายดังกล่าวน้ีในอนาคต	บรษัิทฯ	จะน�าเสนอให้มีการพจิารณาอนุมติัโดยผูถ้อืหุน้

  1.5  พิจำรณำแผนกำรซื้อหุ้นคืน

	 	 ในปี	2546	บริษัทฯ	ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับแผนการด�าเนินการเรื่องการซ้ือหุ้นคืน	โดย 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถท�าการซื้อหุ้นของบริษัทฯ	คืนได้	โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และจัดให้มี

ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ

  1.6  กำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	มีมติให้เปลีย่นแปลงการจดัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2563	จากการเข้าร่วมประชมุ 

ด้วยตนเองเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	เนื่องจากบริษัทฯ	มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและ 

สุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น		จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	COVID-19	โดยบริษัทฯ	ได้จัดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เม่ือวันท่ี	8	กรกฎาคม	2563	ซ่ึงเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ถ่ายทอดสด

จากส�านกังานบรษัิท	พรเีชยีส	ชพิป้ิง	จ�ากดั	(มหาชน)	เลขที	่8	ถนนสาทรเหนอื	แขวงสีลม	เขตบางรกั	กรงุเทพฯ	10500	

ประเทศไทย	โดยการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ในครั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง	เช่นพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	และมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการควบคุมดูแลการประชุม

	 	 บริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563

• บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระส�าหรับการประชุมและให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความ

เหมาะสมเพือ่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ	ซ่ึงจะได้ปฏบัิติต่อเนือ่งส�าหรบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	

2564	โดยให้สทิธิผูถ้อืหุน้ท่านเดียวหรอืหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า	2,000,000	หุน้	สามารถเสนอ

วาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บุคคลทีมี่ความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ	ในปี	2563	

บรษัิทฯ	ได้เชญิชวนให้ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	เสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่คดัเลอืกเข้าเป็น

กรรมการบริษัทฯ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ระยะเวลาการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล

เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	ในครั้งแรกต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2562	ถึงวันที่	31ธันวาคม	2562	 



ต่อมาเนือ่งจากบริษัทฯ	เลือ่นการจัดการประชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุน้จากวนัที	่23	เมษายน	2563	เป็นวันที ่

8	กรกฎาคม	2563	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	COVID-19	บริษัทฯ	ก�าหนดให้มี

การเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่คัดเลอืกเข้าเป็นกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ท่ีสอง	ต้ังแต่วนัท่ี 

20	เมษายน	2563	ถึง	วันที่	11	พฤษภาคม	2563	ซึง่เป็นการให้สทิธทิี่มากกว่าที่กฎหมายก�าหนดต่อผู้ถือหุ้น 

ทัง้น้ี	บรษัิทฯ	จดัให้มีช่องทางการสือ่สารผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	และประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

โดยผูถ้อืหุน้หรอืกลุม่ผูถ้อืหุน้สามารถน�าเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ

เพือ่พจิารณาบรรจใุนวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2563	บรษัิทฯ	ได้เผยแพร่

ก�าหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์	

ในวันที่	11	กุมภาพันธ์	2563	และในวันท่ี	12	พฤษภาคม	2563	(ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	57	วัน)	เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้	

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ก่อนวันประชุม	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังคงยึดถือแนวปฏิบัตินี้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2564

• บริษัทฯ	จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของ 

ผูถ้อืหุน้ซ่ึงถอืเป็นนโยบายปกติของบรษิทัฯ	โดยหนังสือเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีจ่ะส่งถงึผูถ้อืหุน้ส�าหรบัการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	ได้ระบถุงึจุดประสงค์	เหตุผล	และความเหน็ของกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบ

ในแต่ละวาระการประชุม	โดยบริษัทฯ	จะไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• บรษัิทฯ	เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปีไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	วนัที	่9	มีนาคม	2563	

และวันที่	5	มิถุนายน	2563	(ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	33	วัน)	บริษัทฯ	ได้มอบหมายให้	บริษัท	ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิทฯ	ด�าเนินการจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่	16	มีนาคม	2563	และวันที่	8	มิถุนายน	2563	(จัดส่งล่วงหน้า	30	วันก่อนวันประชุม)

• บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ผ่านทางส่ือหนังสือพิมพ์รายวันท้ังฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกันและประมาณ	14	วันล่วงหน้า	ก่อนการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• อ�านวยความสะดวกส�าหรับการลงคะแนนเสียงด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ:	พร้อมทั้งระบุเอกสารที่

จ�าเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

(แบบ	ข.)	ส่งให้กบัผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีมากพอ	และเท่าท่ีบรษัิทฯ	สามารถกระท�าได้	กล่าวคือ	ก่อนวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อย	4	สปัดาห์	โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนด

ให้มีประธานกรรมการ	และ/หรือ	กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

แทนในการประชมุแต่ละครัง้	ซึง่รายละเอยีดต่างๆ	ได้ระบุไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน 

นอกจากน้ัน	บรษิทัฯ	ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)	และหนงัสือเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้

• จัดให้มีแนวปฏิบัติส�าหรับการประชุม	E-AGM	ซึ่งจัดขึ้นวันที่	8	กรกฎาคม	2563

• บรษัิทฯส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนส�าหรบัการประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์และเอกสารประกอบการลงทะเบียน 

เข้าร่วมประชุม	ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและกรณีผู้ถือหุ้นมีความ

ประสงค์จะมอบฉันทะ

• หลังจากบริษัทฯได้รับเอกสาร	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจัดส่งช่ือผู้ใช้	(Username)	และรหัสผู้ใช้	(Password)	

พร้อม	Weblink	ในการเข้าสู่ระบบการประชุม	E-AGM	แก่ผู้ถือหุ้น



ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• ณ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	บริษัทฯ	ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม

หนึ่งชั่วโมง

• ส�าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมเป็นการลงคะแนนแบบ	1	หุ้น	เท่ากับ	1	เสียง	โดยการลง

คะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนน	“เห็นด้วย”	หรือ	“ไม่เห็นด้วย”	หรือ	“งดออกเสียง”	

• เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน	บริษัทฯ	จัดให้มีการลงคะแนนแยกส�าหรับแต่ละวาระ	ส�าหรับวาระ

การประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการ	บริษัทฯได้จัดให้มีการลงคะแนนแยกต่างหากส�าหรับการ

เลือกกรรมการแต่ละท่านเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนน

• แม้จะมีการเริ่มประชุมแล้ว	การลงทะเบียนยังคงด�าเนินต่อไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วม

• จัดให้ผู้ถือหุ้นที่มาหลังจากมีการเริ่มประชุมไปแล้ว	ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้

• บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการนับคะแนน

• เพือ่เป็นการช่วยผูถ้อืหุน้ส�าหรบัการตัดสินใจลงคะแนน	บรษัิทฯได้จัดเตรยีมข้อมูลส�าหรบัวาระการประชมุ

ในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน	

• กรรมการทกุท่าน	ซึง่รวมถงึประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ประธานคณะกรรมการสรรหา	และกรรมการ

อิสระทุกท่าน	เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง	ผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เพื่อตอบค�าถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติ

งานตรวจสอบบัญชี	

• ในการประชมุผูถ้อืหุ้นทกุคร้ัง	เลขานกุารบรษิทัฯได้อธิบายเกีย่วกบัวิธีการลงคะแนนเสียง	และวธีินบัคะแนน

เสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น	

• บรษัิทฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	

โดยเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ในแต่ละวาระการประชมุรวมทัง้

ได้บันทึกมติที่ประชุมและประเด็นต่าง	ๆ	ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

• ในทีป่ระชมุ	บรษัิทฯ	จดัให้มีล่ามแปลค�าถาม	ค�าตอบ	และความเหน็ต่าง	ๆ	เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

• บริษัทฯ	จัดให้มีการบันทึกวีดีโอตลอดการประชุม	และเปิดเผยวีดีโอดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

  หลังจากการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน	รวมถึงระบุรายชื่อของ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม	ในรายงานการประชุมยังได้บันทึกค�าถามและค�าตอบอย่างถูกต้องครบถ้วน

และชัดเจนวิธีการลงคะแนนเสียง	วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง	หลังจากนั้นบริษัทฯ	ได้

น�าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุม

ภายในระยะเวลา	14	วันหลังวันประชุมแต่ละครั้ง	พร้อมทั้งวีดีโอบันทึกการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	



2.  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 	 บริษัทฯ	มั่นใจในการให้ความส�าคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ผู้ถือหุ้นรายเล็ก	ผู้ถือหุ้นชาวไทย	หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน	ทั้งในส่วนของการ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้น	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายส�าหรับเรื่องท่ีเป็นสาระ

ส�าคัญ	โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�าหนด	วัน	เวลา	และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

• จัดให้มีระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้	(ในกรณี	E-AGM)

• ก�าหนดให้หุ้น	1	หุ้น	มีคะแนนเสียง	1	เสียง	

• ก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	1-2	ชั่วโมง	(ตามแต่กรณี)	ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้มี

เวลาในการลงทะเบียนที่เพียงพอ	

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนและการลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการประชุมแต่ละวาระ

• ได้ใช้ระบบ	Barcode	และระบบอิเล็กทรอนิกส์	ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง	เพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า	และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ	

บริษัทฯ	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ	รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

• เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มีสทิธิในการเลอืกต้ังกรรมการ	โดยการลงคะแนนเสยีงจะใช้บตัรลงคะแนนและการ

ลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือ

หุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ	ประเด็น

นั้นๆ	จะเป็นผู้ตอบค�าถาม

• บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	และปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	อันรวมถึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มี

เหตุการณ์ส�าคญั	ๆ	ทีก่ระทบต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	โดยจดัเอกสารประกอบการพจิารณาทีถ่กูต้อง

ครบถ้วนเพยีงพอต่อการตัดสินใจของผูถ้อืหุน้	เช่น	1)	ในปี	2547	กรณซ้ืีอเรอืเดินทะเลจ�านวน	15	ล�า	2)	การ

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

สัญญาว่าจ้างต่อเรอืเดินทะเลใหม่จ�านวน	12	ล�าในปี	2557	เป็นต้น	ซ่ึงทกุเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น	บรษิทัฯ	

ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ	มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ยังไม่ได้รับและพยายามติดต่อกับ 

ผูถ้อืหุน้เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นทกุคนได้รบัเงินปันผลจากบรษิทัฯ	ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ยงัได้แจ้งข้อมูลและให้ค�าแนะน�าแก่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ถึงวิธีการรับเงินปันผล

• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์	(หุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น)	ของบริษัทฯให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบเป็นประจ�า	



• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บรษัิทฯ	ทราบถงึการมีส่วนได้เสยีของ

ตนหรือของบคุคลใกล้ชดิท่ีมีความเกีย่วข้อง	(ถ้าม)ี	เพือ่ให้บรษัิทฯ	มีข้อมูลส�าหรบัใช้ประโยชน์ในการปฏบิติั

ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	รายงานการมีส่วนได้เสีย	ดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์

ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารท�าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธี

การปฏิบัติ	ดังนี้

-		 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ต้องส่งแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	

และผู้บริหาร”	ภายใน	30	วัน	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

-		 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”	กรรมการและ 

ผูบ้รหิารต้องปรบัปรงุข้อมลูในแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”		โดยทนัที

หรือภายใน	7	วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

-		 เลขานกุารบรษัิทฯ	ส่งส�าเนาแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	ให้กบัประธาน

คณะกรรมการบรษัิทฯ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	ภายใน	7	วนัท�าการ

นับจากวันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเข้าร่วม

กระบวนการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว	โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด	ๆ	จะ

ออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง	เมื่อเรื่องนั้นๆ	ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รายละเอียดของการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ซ่ึงระบุถงึชือ่ผูเ้กีย่วโยง	ลกัษณะของความเกีย่วโยงกนัแนวโน้ม 

การท�ารายการในอนาคต	และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ	ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”

ในรายงานประจ�าปีนี	้ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏบัิติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบงัคบั	รวมทัง้กฎหมายต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ปฏบิติัตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกีย่วกบัมาตรการควบคุมการใช้ข้อมลูภายในดังรายละเอยีดท่ีกล่าวไว้ใน

หวัข้อ	“การควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน”	ในรายงานประจ�าปีนีแ้ละยงัไม่เคยมกีรณกีารใช้ข้อมูลภายในของ

กรรมการ	และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ	

3.  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	เช่น	ผู้ถือหุ้น	

พนักงาน	และผู้บริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	เจ้าหนี้การค้า	คู่ค้า	ลูกค้า	ชุมชน/

สังคม	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากบริษัทฯ	ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง		ๆ	

อนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กบับรษัิทฯ	และเป็นแรงสนบัสนนุอย่างดียิง่	ในการสร้าง

ความส�าเร็จและความม่ังค่ังในระยะยาวให้กับบริษัทฯ	ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซ่ึงรวมถึง 

หวัข้อ	“กจิกรรมผูมี้ส่วนได้เสีย”	นโยบายและแนวทางปฏบัิติต่อผูมี้ส่วนได้เสยีในคูมื่อจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบัิติ	

และรวมถงึการจดัให้มีช่องทางบนเวบ็ไซต์ส�าหรบัผูมี้ส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดงความคดิเหน็ต่าง	ๆ  

และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามความประสงค์	โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ	โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ	และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง	คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	จะด�าเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

  ด้านผู้บรหิาร:	บรษัิทฯ	ตระหนักถงึความส�าคญัของผูบ้รหิารซึง่เป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการ

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�าหรับการด�าเนนิงานในธุรกจิของบรษิทัฯ	และความเข้าใจในข้อพงึปฏบัิติต่าง	ๆ 	มาตรฐาน

การปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง	และสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่ให้ทันกบัการพฒันาของอตุสาหกรรม

ในอนาคต	และได้อธิบายถึงการดูแลด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ 

ภายใต้หัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนส�าหรับพนักงานที่ส�านักงานของบริษัทฯ	ทั้งในรูปของ 

เงินเดือน	โบนัส	และสวัสดิการต่าง	ๆ	แม้ว่าผลตอบแทนบางอย่างกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนด	ผลตอบแทนของพนักงาน

ขึน้อยูก่บัผลการปฏบัิติงาน	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน	ส่วนเพิม่อืน่ๆ	/โบนสัขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิ 

ผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ	ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว	แม้ว่าบริษัทฯ	จะไม่มี 

ผลตอบแทนระยะยาวส�าหรับพนักงานในรปูของ	ESOP	เน่ืองจากบรษัิทฯ	เหน็ว่าราคาหุน้ของบรษัิทฯ	จะข้ึนอยูก่บัปัจจัย

ต่าง	ๆ	ซึ่งพนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล	นอกจากนี้ราคาหุ้นของ 

บรษัิทฯ	ก็ไม่ได้สะท้อนถงึผลการปฏบิติังานของพนกังานทีแ่ท้จรงิ	ดังนัน้	บรษัิทฯ	ได้จัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน

แก่พนักงานของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจ�าปี	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�าปีแก่พนักงาน

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน	และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก	ส�าหรบัท้ังพนกังานท่ีส�านักงานและลกูเรอื	

โดยบริษัทฯ	เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ	และก�าหนด

เวลาการท�างานท่ียืดหยุ่น	ส�าหรับพนักงานท่ีต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน	และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ

 ด้านนายหน้า:	บรษัิทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของบรษัิทฯ	และ

เป็นผูท้ีมี่บทบาทส�าคัญในฐานะผูส้นับสนนุการด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ	บรษัิทฯ	จงึปฏบัิติกับนายหน้าด้วยความเป็น

ธรรมตามเง่ือนไขการค้าทีต่กลงร่วมกนัและคงรกัษามาตรฐานการค้าโดยท่ัวไปไว้	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง

กันในระยะยาว

 ด้านเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม:	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้เป็นปัจจัยส�าคัญแห่งความส�าเร็จของบริษัทฯ	

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในสินทรัพย์	บริษัทฯให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์และ

ข้อตกลงต่อเจ้าหนีเ้งนิกูท้กุราย	ดังน้ันบรษัิทฯ	ได้ปฏบัิติตามเง่ือนไขการกูย้มืเงนิต่าง	ๆ	รวมทัง้ปฏบิติัตามวตัถปุระสงค์

การกู้เงิน	การช�าระคืนหลักทรัพย์ค�้าประกันและข้อตกลงอื่นๆ	ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย	และหากบริษัทฯ 

ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ข้อใดข้อหนึ่ง	บริษัทฯ	จะรีบติดต่อธนาคารผู้ให้กู้ทันทีเพื่อยื่นขอผ่อนผัน

การปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น	หรือเพื่อหาทางออกอื่นที่ยอมรับได้ร่วมกัน

 ด้านคูค้่า : บรษัิทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีถงึความส�าคัญของคูค้่าของบรษิทัฯ	และบรษัิทฯ	ม่ันใจว่าเงือ่นไขทางการค้า

ต่างๆ	เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทัว่ไป	รวมทัง้การปฏบัิติตามเง่ือนไขทางการค้าอย่างเคร่งครดั

 ด้านลูกค้า :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด	รวมทั้งการให้

บริการที่ได้มาตรฐาน	และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว	เว้นแต่

มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก�าหนด	หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ	รวมถึงประเด็นทางด้านการ

ตลาด	การก�าหนดราคา	รายละเอียดของการให้บริการ	คุณภาพ	และความปลอดภัย

 ด้านคู่แข่งทางการค้า:	บริษัทฯ	ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดี	และละเว้นการท�าลาย 

ชือ่เสียงของคู่แข่งทางการค้าต่าง	ๆ	ด้วยข้อกล่าวหาทีไ่ม่เป็นจรงิ	รวมทัง้ละเว้นการเข้าถงึข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่ง



ทางการค้าหรือใช้วธีิการทีไ่ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	บรษิทัฯ	มุ่งมัน่ในการแบ่งปันข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม

การเดินเรือ	รวมถึงข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ด้านชมุชนและสังคม:	บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความรบัผดิชอบต่อชมุชน	โดยสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน

อย่างสม�่าเสมอ	รวมท้ังเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ท่ีอยู่รอบข้างมากกว่าท่ีมีก�าหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางสังคม	โดยบรษัิทฯ	ได้รายงานส่วนนีแ้ยกไว้ภายใต้หวัข้อ	“รายงานการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื”	ในรายงาน

ประจ�าปีนี้

 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ:	นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ

การเดินเรือซึ่งบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามและได้อธิบายไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าภาค

รัฐบาลคือ	ผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ	ท�าหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นไปด้วยความยุติธรรม	

และมีความโปร่งใส	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่าง	ๆ	

ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	และได้รวมการสอบทานการปฏบัิติตามระเบยีบข้อบงัคบัต่าง	ๆ	ให้เป็นหนึง่

ในหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่าย	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้

จัดท�ารายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง	ๆ	ประจ�าปี	และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ	ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหัวข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ”	ใน

รายงานประจ�าปีนี้

 ด้านส่ิงแวดล้อม:	บรษัิทฯ	ตระหนกัดว่ีาการจดัการด้านการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรบัผดิชอบนัน้	จะก่อให้เกดิ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน�้า	และ/หรือ	มลพิษทางอากาศ	

	 บรษิทัฯ	มีความมุง่ม่ันท่ีจะปกป้องและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม	

โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และส่งเสริมการปฏิบัติตาม

นโยบายน้ี	ซ่ึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง	ๆ	และจริยธรรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	ได้รายงาน

ไว้ภายใต้หัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

 การเคารพหลกัสิทธมินษุยชนสากล:	บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	ทกุคนต้อง

ปฎิบัติตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครดั	รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้แรงงาน

หรือการใช้แรงงานเด็ก	บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด	ๆ	ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ

การปฏิบตัิด้วยความเสมอภาค	โดยเคารพศกัดิ์ศรีความเปน็มนุษย์	ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	ถิ่นก�าเนิด	เพศ	อายุ	ศาสนา	สีผิว	

สภาพร่างกาย	ฐานะ	หรือชาติตระกูล	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้มีการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชน	และสนับสนุนให้บริษัทย่อย	นักลงทุน	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรฐานสากล

 จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัย์สนิทางปัญญา: บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	ทุกคน

ต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น	ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งหมายการค้า	สทิธบิตัร	ลขิสทิธ์ิ	ข้อมลูความลบัทางการค้า	

และทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทอืน่	ๆ	ตัวอย่างเช่น	การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีมลีขิสิทธ์ิถกูต้อง	โดยโปรแกรมท่ีใช้

นั้นต้องผ่านการตรวจสอบและติดตัง้โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้พนักงาน

ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าโปรแกรมหรือข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการท�างานไม่ละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น	เป็นต้น

 นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติและการให้สินบน:	บรษัิทฯ	มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการคอร์รปัชัน่	

ทกุรปูแบบ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิทในเครอื	บรษัิทฯ	ไม่ยอมรบั

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	โดยบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญอย่างจริงจังกับการติดสินบนและการ

คอร์รัปชั่นต่างๆ	(หากมี)	การละเมิดนโยบายนี้	บริษัทฯ	ถือเป็นการกระท�าผิดร้ายแรง	โดยจะมีการด�าเนินการทางวินัย	

รวมไปถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด



	 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	บริษัทฯได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติในปี	2561	โดยบรษิทัฯ	ได้ร่วมให้สัตยาบนัเพือ่รบัทราบข้อตกลงในค�าประกาศ

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ต่อมาในวันที่	5	สิงหาคม	2562	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านทุจริต

	 บริษัทฯได้จัดท�า	“นโยบายงดรับของขวัญ	(No	Gift	Policy)”	ตามข้อเสนอแนะของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	โดยบรษัิทฯ	ขอให้พนัธมิตรทางธุรกจิงดมอบของขวญัแก่บคุลากรทกุคนในทกุ

โอกาส	ซ่ึงรวมถงึคณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทกุระดับ	และได้มีการปฏบิติัตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง 

ในปี	2563	นโยบายงดรับของขวัญนี้เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่องในเรื่องจริยธรรม	รวมถึงมุมมองในเรื่องการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ซึ่งกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องตลอดทั้งปี	มีดังนี้	

• การจัดอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมด�าเนินงานในบริษัทฯ,	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	

และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	

• การประเมินความเสีย่งเกีย่วกบัสินบนและการทจุรติ	ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ 

และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างเหมาะสม

• ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น	และการติดสินบน	เช่น	แนวทางปฏิบัติใน

การให้และการรับของขวัญและสิ่งตอบแทน	หรือการช่วยเหลือทางการเมือง	เป็นต้น	รายละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ได้เปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	และใน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น	ซ่ึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบร่วมกัน	พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	และวธีิการควบคมุภายในเพือ่ให้แน่ใจว่ามีกลไกป้องกนัการให้สินบน 

และการทุจริตที่มีประสิทธิผล

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบ	เพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั้นตอนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางส�าหรับรายงานการกระท�าที่ไม่เหมาะสม	การทุจริต	หรือการคอร์รัปชั่นใดๆ	

อีกทั้งได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว

 นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy):	เพื่อม่ันใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่าง

เท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีช่องทางการติดต่อกับ

คณะกรรมการบรษัิทฯโดยตรง	(ไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษัิทฯ)	เพือ่ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัธุรกจิ	ข้อร้องเรยีน	หรอื	ข้อเสนอ 

แนะเก่ียวกับความเสี่ยง	หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินธุรกิจ	หรือจากการปฏิบัติงาน 

ไม่ถกูต้อง	หรือการละเมดิหลกัจรยิธรรมธุรกิจ	และแนวทางปฏบัิติทีบ่รษัิทฯ	ก�าหนดไว้	หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนกรณีพเิศษ	

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

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆสามารถส่งข้อความดังกล่าวทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ให้กับ	คุณชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	กรรมการ

อิสระและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์

	 คุณชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	

	 เลขที่	217/79	คริสตัลการ์เด้นคอนโดมิเนียม	ซอยสุขุมวิท	4	ถนนสุขุมวิท

	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		กรุงเทพฯ	10110	ประเทศไทย

ทางอีเมล์	

	 chaipatr@capmaxx.co.th



  กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

	 เม่ือบรษัิทฯได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนแล้ว	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

  กำรปกป้องผู้รำยงำน

	 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

  กำรรำยงำนเท็จ

	 รายงานทีพ่สิจูน์แล้วว่ามาจากข้อมลูท่ีเป็นเทจ็ถอืเป็นการละเมิดจรยิธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบรษัิทฯ	

ซึ่งอยู่ภายใต้การลงโทษตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ	และ/หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบรษัิทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการเป็นผูติ้ดตามการปฏบิติัตาม

มาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่	เลขานกุารบรษัิทฯ	ในฐานะเลขานกุารของคณะกรรมการชดุน้ี	รวบรวมผลการปฏบิติัและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจ�าทุกปี	รวมถึงสรุปผล

และรายงานการละเมิดให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปี

	 ทั้งนี้	ในปี	2563	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใด	ๆ	ที่มีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4.  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 บรษัิทฯ	มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมลูส�าคัญท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ	อย่างเข้มงวด	ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน	และรายงานอืน่	ๆ	โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	โปร่งใส	โดย

ผ่านช่องทางที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

    4.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และสารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	โดยมีการน�าเสนอรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ	

ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต	และงบการเงนิทีต่รวจสอบแล้วในรายงาน

ประจ�าปีนี้

    4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	เม่ือวนัที	่15	พฤศจกิายน	

2550	เพือ่ท�าหน้าท่ีดูแลเรือ่งการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	และผูบ้รหิารระดับสงู	โดยการน�าเสนอค่าตอบแทน



ของกรรมการ	ข้อแนะน�า	และความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิทฯ	เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ	จะน�าเสนอ

เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ท้ังนี้	รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เช่น	รายชื่อ

สมาชกิ	คณุสมบัติ	บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	และหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมูลบน

เว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	และเปิดเผยภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร” ในรายงานประจ�าปีนี้

	 ในปี	2563	และ	2562	บริษัทฯ	ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ	โดยก�าหนดเป็นค่าตอบแทนประจ�า

และไม่มีค่าตอบแทนอืน่	ซ่ึงได้จ่ายให้แก่กรรมการบรษัิทฯ	ในแต่ละไตรมาสเป็นจ�านวนเท่ากนั	ทัง้น้ีค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	(หน่วย:	ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงิน

2563 2562

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

0.60 0.60 1.20 1.20

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา** ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ

0.88 0.88 0.55 0.55

3. นายก�าธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95

4. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์*** กรรมการอิสระ 0.28 0.28 - -

5. ศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

6. นางลิน เยน ค็อก กรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

7. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

8. นายไจปาล มันสุขานี**** กรรมการ - - 0.14 0.14

9. นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

10. นายกิริต ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

11. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

12. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

0.55 0.55 0.55 0.55

13. นายกอตัม คูรานา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 0.41 0.41 - -

14. นางสาวสิรสา สุภาวศิน*** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 0.28 0.28 - -

รวมค่าตอบแทนส�าหรับปี ***** 6.85 0.80 7.65 6.29 0.80 7.09

*	 กรรมการที่เกษียณอายุในปี	2563	เนื่องจากมีอายุครบตามหลักเกณฑ์การจ�ากัดอายุของกรรมการ	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
**	 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	8	กรกฎาคม	2563
***	 กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี	2563
****	 กรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ในเดือนเมษายน	2562
*****	 ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาส	ให้แก่	ประธานคณะกรรมการ	จ�านวน	300,000	บาทต่อไตรมาส	กรรมการบรษัิทฯ	จ�านวน	137,500	บาท

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



	 การเทยีบเคยีงค่าตอบแทน	ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และผู้บริหารระหว่างบริษัทฯ	กับกลุ่มบริษัท

จดทะเบียนอื่น	ๆ	และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์	มีรายละเอียดข้างล่างดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)	

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2563 2562

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 0.91 1.89 0.75 1.15 0.22 0.29 3.41 9.61

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.49 1.04 0.43 0.68 0.15 0.22 1.78 4.69

กรรมการบรษิทัฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.51 1.07 0.44 0.69 0.15 0.22 2.08 4.99

ผู้บริหารบริษัทฯ 4.68 5.37 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับดูแลกิจการ *** 0.40 0.40 0.61 1.28 0.46 1.13 0.08 0.75 1.85 2.51

กรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับดูแลกิจการ *** 0.20 0.20 0.38 0.99 0.32 0.93 0.04 0.65 1.40 2.01

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
***	 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

2563 2562

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 0.78 1.19 0.61 0.96 0.11 0.14 8.68 10.27

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.37 0.71 0.32 0.55 0.08 0.13 1.09 3.91

กรรมการบรษิทัฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.38 0.66 0.33 0.56 0.11 0.14 1.09 2.17

ผู้บริหารบริษัทฯ 4.68 5.37 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 0.69 0.38 0.71 0.13 0.16 0.88 1.38

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ *** 0.20 0.20 0.29 0.55 0.30 0.59 0.07 0.09 0.74 1.20

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	
N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน



	(หน่วย	:	ล้านบาท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10,001 - 50,000 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2563 2562

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 0.98 1.73 0.75 1.33 0.16 0.18 4.30 6.49

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.52 0.96 0.46 0.72 0.12 0.14 1.92 3.12

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.58 1.11 0.48 0.95 0.12 0.14 2.08 3.70

ผู้บริหารบริษัทฯ 4.68 5.37 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ *** 0.40 0.40 0.56 1.03 0.54 1.01 0.08 0.36 1.90 2.57

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ *** 0.20 0.20 0.41 0.82 0.41 0.81 0.04 0.24 1.12 1.73

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี
**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	
N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

    4.3 ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีมี่ความถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทัง้รายงาน

ข้อมลูทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป	ตลอดจนข้อมลูส�าคัญทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	โดย

ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ	ดังกล่าว	เพือ่ให้ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เวบ็ไซต์ 

ของบริษัทฯ	จดหมายแจ้งข่าว	และจากการติดต่อกบักรรมการผูจั้ดการ	บรษัิทฯ	จัดต้ังหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์

เพือ่เผยแพร่ข้อมูลแก่ผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่	ๆ	รวมถงึนักลงทุนและนกัวเิคราะห์	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบริษัทฯ	และธุรกิจของบริษัทฯ	ข้อมูลบริษัทฯและข้อมูลผลการด�าเนินงานได้น�าเสนอทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯและช่องทางอื่น	ๆ

	 ช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์มี	3	ช่องทาง	ดังต่อไปน้ี

• ทางอีเมล์:	ir@preciousshipping.com

• ทางโทรสาร:	+662-236-7654

• ติดต่อผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสารของบรษัิทฯ:	ข้อมลูผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสารของบรษิทัฯได้เปิดเผยภายใต้หวัข้อ	

“โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 บรษัิทฯ	ได้เข้าร่วมกจิกรรมนกัลงทนุสัมพนัธ์ต่างๆ	มากมาย	โดยมกีรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืกรรมการ

บริหารเข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง
พบปะ/ 

การสื่อสารกับ
นักวิเคราะห์ 

พบปะ/ 
การสื่อสารกับ

นักลงทุน 

การน�าสนอ
(Presentations)

Road shows

การให้สัมภาษณ์แก่
หนังสือพิมพ์และ

ทีวี
รวม

2563 29 26 10 4 69

2562 15 52 13 5 85

2561 20 16 19 6 61



5.  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

    5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ	มีสัดส่วนท่ีสัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการ	

และความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน	12	ท่าน	

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน	(ปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจ�าในบริษัทฯ/บริษัท

ย่อย)	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	9	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	5	ท่าน	(ร้อยละ	42	ของจ�านวน

กรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ)	

	 ท้ังนี	้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	และคณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งหมด

     ควำมหลำกหลำยในคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board Diversity)

	 บรษิทัฯ	ได้พจิารณาจดัท�า	Board	Skill	Matrix	เพือ่เสรมิสร้างความเชีย่วชาญท่ีหลากหลายในคณะกรรมการ

ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ค�านึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการสนับสนนุการด�าเนินธุรกิจให้บรรลวัุตถปุระสงค์เชงิกล

ยทุธ์และการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	ดงันัน้	กรรมการบรษิทัฯ	จงึมคีณุสมบตัทิีห่ลากหลายทัง้ในด้านเพศ	อาย	ุการศกึษา	

ทกัษะ	ความรู	้และประสบการณ์ในการประกอบอาชพี	ส�าหรบัการพจิารณาเลอืกกรรมการใหม่	คณะกรรมการ

จะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร	พิจารณาทักษะผสมผสานกัน	พิจารณาความหลากหลาย	และสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

     กำรสรรหำคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอรายช่ือผู้สมัครต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อแทนกรรมการท่ีเกษียณ

อายุการท�างานหรือเพื่อด�ารงต�าแหน่งที่ว่าง	คณะกรรมการสรรหาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดแนวทางในการคัดเลือก	และสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ

ต้องการและสถานการณ์ของบริษัทฯ

     หลักเกณฑ์กำรสรรหำ/กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ

	 การสรรหากรรมการนั้นบริษัทฯ	จะค�านึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ	เพื่อ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ทางธุรกจิและการพฒันาท่ียัง่ยนืของบรษัิทฯ	ทัง้นีก้ารคดัเลอืกคณะกรรมการ

ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร	โดยหลักเกณฑ์การพิจารณามีดังต่อไปนี้

• พจิารณาผูส้มัครโดยค�านงึถงึความหลากหลายทางคณุสมบติัของคณะกรรมการ	ซ่ึงรวมถงึ	เพศ	อาย	ุ

คุณวุฒิ	ประสบการณ์	ความรู้และความเชี่ยวชาญ	

• พิจารณาบทบาทความเป็นผู้น�า	วิสัยทัศน์	จริยธรรม	และความซ่ือสัตย์	โดยยึดถือหลักสูงสุดของ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ผูส้มคัรต้องไม่เป็นบคุคลท่ีถกูขึน้บัญชดี�า	(Blacklist)	จากองค์กรใด	ๆ 	(รวมถงึส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

• ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ	จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

• พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ	ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม



     กระบวนกำรในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรใหม่

	 กระบวนการในการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการใหม่	มีแนวทางหลากหลายข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ 
โดยหลักหากต้องการแต่งต้ังกรรมการใหม่	(มีต�าแหน่งกรรมการว่างลง	หรือเพื่อเพิ่มจ�านวนกรรมการใน 
คณะกรรมการบรษัิทฯ)	คณะกรรมการบรษัิทฯ	จะปฏบัิติตามขัน้ตอนในการคดัเลอืกและการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 
ดังต่อไปนี้

•	 คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทักษะ	ประสบการณ์	ความเช่ียวชาญ	และความหลากหลายของ
กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริษัทฯในขณะนั้น	และก�าหนดคุณสมบัติอื่น	ๆ	ที่ต้องการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม	เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรและเพื่อ
เติมเต็มคุณสมบัติอื่น	ๆ	ท่ีจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่	โดยพิจารณาถึงจ�านวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมใน
คณะกรรมการบริษัทฯ	และค�านึงถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

•	 คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลอืกผูท่ี้เหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ	ผ่านทางช่องทาง
ส่วนตัวของสมาชกิในคณะกรรมการบรษัิทฯ	และผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ	และอาจพจิารณา
ข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น	หรืออาจว่าจ้างบริษัทภายนอกในการสรรหาหรืออาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 เมือ่คณะกรรมการสรรหาคัดกรองผูส้มคัรแล้ว	กจ็ะสัมภาษณ์ผูส้มัครแต่ละท่านท่ีมีคณุสมบติัตรงตาม
ทีต้่องการหลงัจากทีค่ณะกรรมการสรรหาได้น�าเสนอผูส้มคัรทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เพื่อพิจารณาแล้วน้ัน	คณะกรรมการสรรหาอาจให้ผู้สมัครดังกล่าวมีการสัมภาษณ์กับคณะกรรม
การบริษัทฯ

•	 คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอชือ่กรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่น�าเสนอให้ทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังต่อไป	หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังช่ัวคราวใน
กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

     กระบวนกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งส�ำหรับกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ

	 ตามมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	17	
ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม	(1/3)	โดยอัตรา	
ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	
โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งกรรมการ	ผูอ้อกจากต�าแหน่งไปน้ันอาจจะได้
รบัเลอืกเข้ารบัต�าแหน่งอกีทกีไ็ด้	ขัน้ตอนในการเลอืกต้ังกรรมการเพือ่กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งส�าหรบักรรมการที่
ต้องออกตามวาระ	มีดังต่อไปนี้

•	 คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาผลการปฏบัิติงานทีผ่่านมาของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ	เช่น	
การเข้าร่วมประชุม	การมีส่วนร่วมในการประชุม	และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของคณะ
กรรมการบริษัทฯ

•	 หลังการพจิารณา	คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่น�าเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

     หลักเกณฑ์กำรสรรหำ/กำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร

	 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เมื่อพิจารณาสรรหา/แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงรวม
ถึงกรรมการผู้จัดการ

•	 ทักษะ	ความรู้	คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง	และประสบการณ์เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

•	 มีภาวะผู้น�าขององค์กร	ความซื่อสัตย์	และมีวิสัยทัศน์

•	 ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกข้ึนบัญชีด�า	(Black	List)	จากองค์กรใด	ๆ	(รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา



•	 หลังจากการพิจารณาแล้วคณะกรรมการสรรหาจะน�าเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

     ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

     ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และสามารถ

เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งได้	ค่าตอบแทนต้องสอดคล้อง

กับต�าแหน่ง	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	ค่าตอบแทน

กรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

     หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทน

•	 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และน�าเสนอต่อ

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

•	 ก�าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ�าต่อปี

•	 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน	และผลประกอบการของบริษัทฯ	ให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	และสามารถเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนทัว่ไป	

และบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

     ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารถกูก�าหนดขึน้ตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนด	ค่าตอบแทน 

ส�าหรับกรรมการบริหาร	และกรรมการที่บริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบรษัิทฯ	โดยพจิารณาจากค่าตอบแทนส�าหรบัต�าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าในอตุสาหกรรม	ฐานะทางการเงนิ 

และผลประกอบการของบริษัทฯ	รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของแต่ละคน

	 รูปแบบค่าตอบแทนส�าหรับผูบ้รหิารระดับสงู	ประกอบด้วย	เงนิเดือน	โบนสั	และอืน่	ๆ 	เช่น	ค่าภาษีเงินได้	

ค่าเช่าบ้าน	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี	นอกจากนี	้ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะได้รบัการพจิารณาจากผูบ้งัคบั

บญัชาของบุคคลน้ัน	และผูท้ีไ่ด้รบัค่าตอบแทนจะไม่สามารถพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของตนเองได้	โดยการ

จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	ของผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร”

    ค�ำจ�ำกัดควำม

     กรรมกำรบริหำร (Executive Director) 

	 คือ	กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาของบริษัทฯ	และได้รับค่าตอบแทนราย

เดือนเป็นประจ�าจากบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ	ที่เทียบเท่า

     กรรมกำรอิสระ (Independent Director)

	 คือ	กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารจัดการ	ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดท่ีเกีย่วข้อง

และไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ	และหรือบริษัทย่อย	ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ	

บริษัทฯ	และ/หรือผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ที่มีความเข้มกว่ากฎระเบียบและ 

ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	

     คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้เข้มงวดกว่าที่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	



• กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทใน
เครือบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

• กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือท่ี
ปรกึษาผูไ้ด้รบัเงินเดือนประจ�าหรือค่าตอบแทนอืน่ใดจากบริษัทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทในเครอื	บรษัิทร่วม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันท่ีได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันท่ีได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ”	ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการ
ให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื	ค�า้ประกนั	การให้สินทรพัย์เป็นหลกั
ประกนัหนีสิ้น	รวมถงึพฤติการณ์	อืน่ท�านองเดียวกนัซ่ึงเป็นผลให้บรษิทัฯ	หรอืคู่สญัญามีภาระหน้ี
ทีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ต้ังแต่	20	ล้านบาทขึน้ไปหรอืต้ังแต่ร้อยละ	3	ของสินทรพัย์ทีมี่ตัวตนสุทธิ
ของบริษัท	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทในเครอื	บรษัิทร่วม	บรษิทั
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษัิทสังกดัอยูใ่นช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	เช่น	ที่ปรึกษากฎหมาย	ที่ปรึกษาทางการ
เงินหรอื	ผูป้ระเมินราคาทรพัย์สินซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	
บริษัทในเครือบริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	
ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย	
รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	

• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูท่ี้ได้รบัการแต่งต้ังข้ึนเพือ่เป็นตัวแทนในการรกัษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ	บรษัิทฯ	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ

• กรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการแสดงความเหน็	หรอืรายงานผลการปฏบัิติงานตามหน้าท่ี
ทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ	โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของกรรมการบรหิาร	หรอื

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ	ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

     บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระ

	 สามารถเข้าถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธุรกจิอืน่อย่างเพยีงพอท่ีจะปฏบิติัหน้าทีข่องตนได้อย่างมี

ประสิทธิผล

	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกคร้ัง	รวมทั้งต้ังประเด็นค�าถามในที่

ประชุม	เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนของบริษัทฯ	ได้รับความคุ้มครองและ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี



	 มีความสามารถและเต็มใจทีจ่ะเรยีนรูธุ้รกจิของบรษัิทฯ	พร้อมท่ีจะแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ	ตลอด

จนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจที่จ�าเป็นให้กับบริษัทฯ	

	 จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจ�าและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ	เพื่อพูดคุย

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

	 จัดท�าหนงัสือยืนยันถึงความเป็นอสิระในวนัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรณี

ที่ถูกร้องขอ

	 ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งเกินกว่าวาระที่

ก�าหนด	อย่างไรก็ตาม	เป็นการยากท่ีจะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการอิสระแทน	

อกีทัง้เม่ือพจิารณาถงึความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ	และความเข้าใจในธุรกจิตลอดระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง

น�ามาพจิารณา	ดังนัน้	ณ	ปัจจบุนัจงึยังไม่มีการก�าหนดเพดานสงูสุดของวาระการด�ารงต�าแหน่งส�าหรบักรรมการ

อิสระ	นอกจากวาระตามที่กฎหมายก�าหนด

     กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยบริหำร

	 คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และ 

ผู้ถือหุ้น	หน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	แยกออกจากหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ	ประธาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นตัวแทนหลักของผู้ถือหุ้น	ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�าของฝ่ายจัดการ	การ

ควบสองต�าแหน่งนี้เข้าด้วยกันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ดังนั้น	เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	บรษิทัฯให้ความเชือ่ม่ันว่าประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	และกรรมการผูจั้ดการจะไม่เป็นบคุคล

เดียวกัน	ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	ต้องเป็นกรรมการอสิระตามนิยามของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องไม่เป็นประธานและสมาชิกของ 

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็น

ประจ�าทุกปี	ในขณะท่ีกรรมการผู้จัดการจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	การประเมินผลจะ

วัดจากเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีของบริษัทฯ	เพื่อช่วยในการก�าหนดค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อื่น	ๆ	อย่างเหมาะสม

	 บทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบของประธานคณะกรรมการบรษัิทฯและกรรมการผูจ้ดัการแสดงภายใต้

หัวข้อ “โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

     คณะกรรมกำรอื่น ๆ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหาร	

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหา	โดยรายละเอยีด

ของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	เช่น	รายชื่อ	จ�านวนสมาชิก	คุณสมบัติ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	ได้เปิด

เผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

    5.2 บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

     ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มส่ีวนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ไปสูเ่ป้าหมาย	

และวตัถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้	และเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคัญในการก�าหนดภารกจิ	วสัิยทศัน์	คณุค่าขององค์กรแผน

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี	การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ	และการจัดการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	และให้เป็นไปตามนโยบาย



ของบริษัทฯ	และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่าง	ๆ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้มีความรู้	ความ

สามารถ	ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

     ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของตน	และด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้	สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบรษัิทฯ	ตลอดจนมติของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในเรือ่ง

ใด	ๆ	ที่อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ส�าหรับเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับการตัดสินใจ

หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• สิทธิที่จะก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	และเลขานุการบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจท่ีจะขายหรือจ�านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทฯ	หรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ใด	ๆ	ของบริษัทฯ	ที่มีระยะเวลามากกว่าสามปีขึ้นไป	หรือให้	หรือประนีประนอม

ยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือยื่นข้อพิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา

• การอนุมัติผลการด�าเนินงานประจ�าปีและรายไตรมาส

• อนุมัติพันธกิจ	ค่านิยมหลัก	และจรรยาบรรณของธุรกิจ

• อนุมัติการตัดสินใจที่ส�าคัญในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษัท	ฯ	และนโยบาย

• การตัดสินใจในการลงทุนที่ส�าคัญและการท�าสัญญาที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญให้กับบริษัทฯ

• เรื่องใด	ๆ	และ/หรือรายการที่อยู่ภายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนังสือบริคณห์สนธิข้อ

บังคับตามพระราชบัญญัติ	บริษัท	มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และ	หลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดบทบาทหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุ

ย่อยแต่ละคณะอย่างชัดเจน	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

     แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แน่ใจว่า	บริษัทฯ	มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อมาแทนที่	ต�าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ	หรอืต�าแหน่งระดับบรหิารท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งให้มาท�าหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารที่ส�าคัญ	(กรรมการผู้

จัดการและกรรมการบริหาร)	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพิจารณาผู้สมัครที่เหมาะสมจากผู้สมัครทั้งภายใน

และภายนอก	คณะกรรมการสรรหาท�าหน้าท่ีพิจารณาทักษะ	ประสบการณ์	และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร	

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เพื่อสนับสนุนแผนการสืบทอดต�าแหน่งน้ี	ในปี	2563	บริษัทฯ	ประสบ

ความส�าเร็จในการจัดหาและการรักษาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติ	และมีทักษะสูง	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนิน

การอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึการก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนการสืบทอดต�าแหน่งเพือ่ดึงดูดและรกัษาบุคลากร

ของบรษัิทฯ	ทีม่คีวามสามารถ	นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ได้จัดเตรยีมและเพิม่พนูทักษะทีส่�าคัญ	เช่น	การจดัการความ

รู	้การจดัการแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	และโปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้�าซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันา

ผู้บริหารของเราและกระบวนการของแผนสืบทอดต�าแหน่ง

     กำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม1

	 บริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม1ท้ังหมดของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�าหนดกลไกดังต่อไปนี้	เพื่อควบคุมดูแลการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม1ของบริษัทฯ



• บริษัทฯ	เสนอชื่อกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทตามความเหมาะสมของการด�าเนินธุรกิจ	

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ทั้งนี้	ส�าหรับบริษัทร่วม1	การแต่งตั้งกรรมการ

ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาลงทุน	(ถ้ามี)

• โดยท่ัวไป	กรรมการบรหิารในคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ	จะได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบริษัทย่อย	อย่างไรก็ดี	จ�านวนกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะขึ้นอยู่กับความ

ต้องการส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

• กรรมการของบรษัิทย่อยปฏบัิติหน้าทีต่ามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	และให้แน่ใจว่าบรษัิทย่อยด�าเนนิธุรกจิ

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ในการด�าเนินธุรกจิ	กรรมการจะต้องปฏบิติัหน้าทีด้่วยความระมัดระวงั	เพือ่

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ

• ต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

อย่างสม�่าเสมอ

• ระบบการควบคุมภายใน	และนโยบายของบริษัทฯ	ต้องครอบคลุมถึงบริษัทย่อยด้วย

  1 	“บริษัทร่วม”		หมายความถึง

(ก)		 บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ

ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท		

(ข)		 บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยมีอ�านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงาน

ของบริษัท	แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�านาจควบคุมนโยบายดังกล่าว	และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

     จริยธรรมธุรกิจ

	 บรษิทัฯ	ได้ออกประกาศข้อพงึปฏบัิติเกีย่วกบัจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิารและพนักงาน	เพือ่

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	ซ่ือสัตย	์

สุจริตและเที่ยงธรรมและบริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

     แนวทำงปฏิบัติและกำรบังคับใช้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจ และแนวปฏิบัต ิ

    ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน 

ทกุคนให้รบัทราบและปฏบิติัตามนโยบายและแนวปฏบัิติซึง่ได้ระบุไว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการจรรยาบรรณ 

ธุรกิจและแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส	

และกระบวนการตรวจสอบภายในเพือ่เป็นกลไกในการติดตามดูแลการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ม่ันใจ

ว่าการปฏิบัติงานทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายและหลักการดังกล่าว	หากกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานฝ่าฝืน

หลักการดังกล่าวอาจได้รับโทษทางวินัยอย่างเข้มงวด

     ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการได้ก�าหนดนโยบายท่ีครอบคลมุ

ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้	รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นอกเหนือ



จากการปฏบัิติตามนโยบายภายในและแนวทางปฏบัิติทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	อกีท้ังการท�ารายการดงักล่าวได้อยูบ่น 

พืน้ฐานเสมือนท�ารายการกบับุคคลภายนอก	(Arms-Length	Basis)	ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการค้า 

ทัว่ไปและได้เปิดเผยรายละเอยีดมูลค่ารายการ	คูสั่ญญา	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างครบ

ถ้วนแล้ว

	 อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจ

สอบเรือ่งการท�ารายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยจดัให้บรรจเุรือ่งดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจ

สอบภายในเป็นประจ�าทกุปี	ส�าหรบัปี	2563	ผูต้รวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดงักล่าวและได้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

ครัง้ที	่1/2564	ในเดือนกมุภาพนัธ์	2564	ซ่ึงพบว่า	บรษัิทฯ	มีนโยบายการอนมัุติรายการเพือ่ป้องกนัการท�ารายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยรายการที่บริษัทฯ	มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป	โดยยึดถือราคาตลาดเป็น

ส�าคญั	และเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ	รวมท้ังได้มกีารเปิดเผยข้อมลูดังกล่าวในรายงานประจ�าปีอย่างเพยีง

พอแล้ว

	 นอกจากนี้	ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	

2546	และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม	และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.21/2551	เรื่องหลักเกณฑ์ใน

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	เรื่องค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา	89/12	(1)	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ซ่ึงรายการท่ีเกีย่วโยงกนัได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ	“รายการท่ีเกีย่วโยงกนั”	ในรายงานประจ�าปีนีแ้ละรายงานผลการ

สอบทานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	แล้ว	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ	เหน็ว่ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ	เป็น

รายการที่เหมาะสม	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

     กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือครอง/ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ต้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	(หุ้นและ/หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)	ใน

ส่วนของตนเอง	(รวมถงึคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ)	ต่อบรษิทัฯ	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ภายใน	3	วนัท�าการนบัจากวนัท่ีมีการซือ้ขาย/โอนหุน้และ/หรอืใบส�าคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุน้	(แล้วแต่กรณ)ี	ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงในการถอืครองหลกัทรพัย์	(หุน้และใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุ้น)	ของกรรมการก�าหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกไตรมาส	

     กำรควบคุมกำรใช้ข้อมูลภำยใน

	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งหมด	(ทั้งที่เป็นข้อมูล

ทางการเงนิและข้อมูลทีไ่ม่เก่ียวข้องกบัทางการเงิน)	ให้กบัผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุและประชาชนท่ัวไปในเวลาท่ีเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วน

	 ท้ังน้ี	คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้ปฏบัิติตามกฎหมายข้อบงัคับและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมูล

ที่ส�าคัญให้ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส	ซ่ึงการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ถือว่าเป็นความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร	และพนักงานระดับอาวุโส	ซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหล

ของข้อมูลที่เป็นความลับ	และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	รวมถึงข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ	อีกท้ังการห้ามใช้ข้อมูล

ของบรษัิทฯ	ทีไ่ด้มาจากการเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน	หรอืในเรือ่งการ



ท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้

ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ	ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ

การก�ากับดูแลกิจการ

	 ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้กรรมการและ 

ผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของตนต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ภายใน	3	วันท�าการนับต้ังแต่วันท่ีมีการซื้อขาย/โอน	หุ้น	และ/หรือ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ซ้ือหลักทรัพย์	(แล้วแต่กรณี)	รายงานดังกล่าวยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้	(1)	คู่สมรส	(2)	ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	(3)	บุตรที่ยัง 

ไม่บรรลุนิติภาวะ	และ	(4)	นิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	และ

บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ	ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ	30	ของจ�านวนสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของนติิบคุคลดัง

กล่าว	ทั้งนี้	บุคคลล�าดับที่	(1)	-	(4)	ดังกล่าว	รวมเรียกว่า	“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”	

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ได้ก�าหนดห้ามบุคคลดังต่อไปนี้	เข้าท�ารายการซ้ือขาย/โอน	

หุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิซ้ือหลักทรัพย์	(แล้วแต่กรณี)	ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบ 

การเงนิต่อสาธารณะ	และ	2	วนั	หลงัเปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว	และอย่างน้อย	5	วนัก่อนการเปิดเผยรายการส�าคญั

ต่อสาธารณะ	

•	 กรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	(รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง)	และ

•	 พนักงานฝ่ายการเงิน	ฝ่ายบัญชี	ฝ่ายกฎหมาย	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	

และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต่าง	ๆ

	 โดยระหว่างปีทีผ่่านมา	บรษัิทฯได้ปฏบัิติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครดั	และไม่พบการละเมิดนโยบายน้ี

	 ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	แจ้งบริษัทฯ	ถึงความตัง้ใจ

ทั้งของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วันก่อนเข้าท�ารายการที่จะซื้อขายหุ้น/ใบส�าคัญแสดง

สิทธิซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	(แล้วแต่กรณี)	

	 นอกจากนี้	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายส�าหรับนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ึง

ก�าหนดไว้ว่าในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินตามก�าหนดการ	(หรือที่เรียก

ว่า	“Silent	Period”	หรือ	“Quiet	Period”)	ห้ามโฆษกในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ	พูดคุยถึงผลประกอบการใน

อนาคตและการคาดการณ์ใด	ๆ	ของกลุ่มบริษัทฯ	กับสื่อมวลชน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และนักลงทุน

     ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

	 บริษัทฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในระดับปฏบัิติงานเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไป

อย่างมปีระสทิธิภาพ	จงึได้ก�าหนดอ�านาจ	หน้าท่ี	ในการด�าเนนิงานของผูป้ฏบิติังาน	ผูบ้รหิาร	ไว้เป็นลายลกัษณ์

อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และมี

การแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ติดตามควบคุม	และประเมินผลออกจากกัน	เพื่อรักษาไว้ซ่ึงการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากน้ี	ยังมีระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับทางการเงิน	และ

บัญชี	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน	และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

	 บริษัทฯ	มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลัก	และกิจกรรม

ทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่ก�าหนด	และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏบิติังานแต่ละแผนก	และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบและก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร



	 นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานท่ี

ชัดเจนและเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.	 เพือ่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏบัิติงาน	รวมทัง้การใช้ทรพัยากรเพือ่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	

2.	 เพื่อความถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3.	 เพือ่ให้การปฏบัิติงานของบรษัิทฯ	เป็นไปตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคับ	รวมทัง้กฎหมายต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้ตระหนกัและให้ความส�าคัญต่อการบรหิารความเส่ียงและมหีน้าท่ีรบัผดิชอบ

โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

ของบริษัทฯ	ให้ด�าเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์	ทางคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และ

ในหัวข้อ	“การควบคุมภายใน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและก�ากบัดูแล	ซึง่มีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมนิการปฏบิติัตามกฎระเบียบ

ทีเ่กดิข้ึนภายในองค์กร	เพือ่ลดความเสีย่งด้านกฎหมายและเพือ่ให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ	ผูบ้รหิาร	และ

พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบริษัทฯ	อีกทั้ง

พฤติกรรมในองค์กรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ

   5.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อย	5	ครั้งต่อปี	โดยก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า

ตลอดทั้งปี	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	แต่ละครั้งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการผู้จัดการจะ

ร่วมกนัก�าหนดวาระการประชมุล่วงหน้าอย่างชดัเจน	และมวีาระพจิารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	

	 เลขานุการบริษัทฯ	ได้จดัส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการ

พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

	 การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ	จะมขีึน้ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบั

ดูแลกิจการ	เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้ถูกเสนอเข้าไปใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	อย่างไรก็ตาม	ในกรณี

ที่กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือค�าถาม	กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือค�าถามดังกล่าวได้

โดยตรงกับกรรมการบริหารได้ตลอดเวลา

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	ทุกครัง้	ได้มีการจดบนัทกึการประชุมและจัดท�าอย่างเป็นลายลกัษณ์

อักษรมีการตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบรษัิทฯ	โดยเลขานุการบรษัิทฯ	

เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



	 รายละเอยีดของการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยส�าหรบัปี	2563	

มีดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุม
สามัญประจ�าปี

(E-AGM)

จ�านวนที่เข้าประชุม /จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

ก�ากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ

สรรหา

1. นายธีระ วิภูชนิน* 5/5 1/1

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 9/9 1/1 1/1

3. นายก�าธร ศิลาอ่อน 9/9 4/4 3/3 2/2 2/2 1/1

4. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์** 4/4 1/1

5. ศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ 9/9 4/4 3/3 2/2 1/1

6. นางลิน เยน ค็อก 9/9 4/4 3/3 2/2 1/1

7. นายคูชรู คาลี วาเดีย 8/9 1/1

8. นางสาวนิชิต้า ชาห์ 8/9 1/1

9. นายกิริต ชาห์ 9/9 2/2 1/1

10. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 9/9 1/1

11. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 9/9 3/3 9/9 1/1

12. นายกอตัม คูรานา 8/8 9/9 1/1

13. นางสาวสิรสา สุภาวศิน** 4/4

14. นายโกดาการาจีททลิ มูราลี ่เมนนอน*** 9/9

*	 กรรมการท่ีเกษียณอายจุากต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ	โดยมีผลต้ังแต่วนัท่ี	8	กรกฎาคม	2563	เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจ�ากัดอายขุองกรรมการ	
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

**	 กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2563
***	 กรรมการบริหารที่เกษียณอายุจากบริษัทฯ		โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2564

	 ส�าหรบัปี	2563	มติทัง้หมดของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้ตัดสนิโดยกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ	

ณ	ขณะนั้น	ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทฯ

	 เม่ือวันท่ี	16	พฤศจิกายน	2563	กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมระหว่างกัน	เพื่อที่จะพูด

คุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและผลการด�าเนินงานของกรรมการบริหาร

   5.4 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันท่ี	16	พฤศจิกายน	2563	ได้มีการพิจารณาเร่ือง	“การประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ”	(Board	Self-Assessment)	ซ่ึงมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไป

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้แก่

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

•	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

•	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ

•	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

•	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร



	 ผลการประเมินการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษัิทฯโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์	“ดีเลศิ”	และคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	จะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯโดยบริษทัฯ	มีความ

ต้ังใจทีจ่ะประเมนิการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษัิทฯ	เป็นประจ�าทกุปี	ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแล

กิจการที่ดี	ทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2564

    5.5 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย

	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อยรวม	5	คณะ	คือ	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	คณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เม่ือวนัท่ี	16	พฤศจกิายน	2563	ได้มีการพจิารณาเรือ่ง	“การประเมนิการปฏบิติั

งานของคณะกรรมการชุดย่อย”	(Board	Committee	Self-Assessment)	ซ่ึงมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไป

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้แก่

•	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

•	 การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

•	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ	สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ระดับคะแนนประจ�าปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ดีมาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดีมาก

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีมาก

	 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะน�าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที	่โดยบริษัทฯ	มี

ความต้ังใจทีจ่ะประเมินการปฏบิติังานของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นประจ�าทกุปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	ทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2564

    5.6 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เม่ือวันที่	16	พฤศจิกายน	2563	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับทราบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	โดยใช้หัวข้อ

ส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

•	 ความเป็นผู้น�า

•	 การก�าหนดกลยุทธ์

•	 การปฏิบัติตามกลยุทธ์

•	 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

•	 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

•	 ความสัมพันธ์กับภายนอก

•	 การบริหารงาน	และความสัมพันธ์กับบุคลากร

•	 การสืบทอดต�าแหน่ง

•	 ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์	และบริการ

•	 คุณลักษณะส่วนตัว



	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ”	โดยบริษัทฯ	มีความ

ต้ังใจทีจ่ะประเมินการปฏบิติังานของกรรมการผูจั้ดการเป็นประจ�าทกุปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก�ากับดูแลกจิการ

ที่ดี	ทั้งนี้	การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2564

    5.7 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ	โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม

หลกัสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	เพือ่เป็นการเพิม่พนูองค์ความรูแ้ละทันต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	โดยกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่าน	ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีส�าคัญและเป็นประโยชน์

ต่อองค์กร	เช่น	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเพิ่มพูนความรู้ผ่านการอบรมรวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย

สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย	และองค์กรชัน้น�าอืน่	ๆ	เพือ่เพิม่พนู

ความสามารถตามบทบาทหน้าที่	ในปี	2563	ผู้บริหาร	และคณะกรรมการบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ	

“การทบทวนกลยุทธ์”	ร่วมกัน	นอกจากการน�าเสนอเนื้อหาโดยผู้บริหาร	ยังมีการน�าเสนอเรื่องแนวโน้มตลาด

การเดินเรือ	โดยผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม

	 รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/กิจกรรมสัมมนาต่าง	ๆ	ของกรรมการบริษัทฯในปีท่ีผ่านมาได้

เปิดเผยภายใต้ไว้ในเอกสารแนบ	1		“รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ	ในองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/กิจกรรมสัมมนาต่างๆ	ของกรรมการบริษัทฯ	ในปี	2563

กรรมการที่เข้าอบรม หลักสูตร จัดโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) 32/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายกอตัม คูรานา Directors Accreditation Program 
(DAP 173/2020)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

CFO Professional Development: 
How to create value with the right 
environment, social and governance 
strategies

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(TLCA)

CFO Professional Development: Data 
privacy law and cyber security law

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(TLCA)

     กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

	 เลขานกุารบรษัิทฯ	เป็นผูใ้ห้ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิ	ประวติับรษิทัฯและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับบริษัทฯ	แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่	พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่าง	ๆ	เช่น	คู่มือกรรมการ	เอกสาร

การจดทะเบียนบริษัทฯ	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	นโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่น	กฎหมาย	ระเบียบ	แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ	เป็นต้น	ให้

แก่กรรมการดังกล่าว

	 ท้ังนี้	ในปี	2563	บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ	ที่ได้รับการแต่งต้ัง

ใหม่	จ�านวน	2	ท่าน



    5.8  หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ปี 2560 ออกโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์  
     และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ มิได้น�ำมำปฏิบัติในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

เนือ่งจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ดังน้ัน ในปัจจบัุน หลกัเกณฑ์ในเรือ่งระยะเวลาในการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอสิระจึงยงัไม่สามารถปฏบัิติตามได้ 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาถึงปัจจัย
ต่าง ๆ รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระท่ีครบ
ก�าหนดวาระ โดยจะน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใน
การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์น้ีไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้ แต่อาจน�ามา
ปฏิบัติในอนาคต

บริษัทควรจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารอาวุโสที่เหมาะสม

บรษิทัฯ อาจพจิารณาให้มีการจดัท�านโยบายน้ี โดยจดัท�าตาม
ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถจดัท�าให้
แล้วเสร็จภายในปีนี้

    5.9 รำงวัลและกำรยอมรับในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

	 บริษัทฯ	ได้รับรางวลั	(หรือถกูเสนอชือ่เข้าชงิรางวลัต่าง	ๆ)	ซ่ึงรวมถงึรางวลัในเรือ่งการก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ดี	ดังต่อไปนี้

• เป็นบริษัทเดินเรือบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัล	Asset	Class	ซึ่งเป็น 

การยกย่องบรษิทัฯทีไ่ด้คะแนน	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	ประจ�าปี	2562	มากกว่า	

97.50	คะแนน	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	พัฒนาโดย	ASEAN	Capital	Markets	

Forum	(ACMF)	ร่วมกับ	ธนาคารพัฒนาเอเซีย	(ADB)	เพื่อยกระดับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

การก�ากับดูแลของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม	“ดีเลิศ”	ส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรายงานผลส�ารวจการก�ากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	11	ปีติดต่อกัน	ตั้งแต่ปี	2553	ถึงปี	2563	จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

• ได้คะแนนร้อยละ	100	ส�าหรับการจัดประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	ส�าหรับปี	2555	2556	2557	

2558	2561	2562	และ	2563	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• เป็นหน่ึงในสิบบรษัิทท่ีได้รบัการคัดเลอืกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายส�าหรบัรางวลัคณะกรรมการบรษัิท

แห่งปี	2561	ส�าหรับกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า	30,000	ล้านบาท	โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

• ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล	“Ship	Owner/Operator”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards	

Asia	ประจ�าปี	2553	2555	2556	2557	2560	และ	2561

• ได้รบัการเสนอชือ่เพือ่เข้าชงิรางวลั	“The	ClassNK	Dry	Bulk	Operator	of	the	Year”	ในงาน	Lloyd’s	

List	Asia	Pacific	Awards	ประจ�าปี	2557	2558	2559	2560	และ	2561

• บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จ�ากัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้า

รอบสุดท้ายส�าหรับรางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards	Asia	ประจ�าปี	

2557	2558	2560	และ	2561



• บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซ่ี	จ�ากัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารอบ

สุดท้ายส�าหรับรางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	จากงาน	Lloyd’s	List	Asia	Pacific	Awards	ประจ�าป	ี

2555	2557	2560	และ	2561

• ได้รับการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสดุท้ายเพือ่เข้าชิงรางวลั	“ผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าแห้งเทกองแห่ง

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

• ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นอนัดบัที	่3	ส�าหรับรางวลัยอดเยีย่มด้านนกัลงทนุสัมพนัธ์ในหมวดอตุสาหกรรม	

(Best	in	Industrials	Sector)	จาก	วารสาร	IR	Magazine	ในงาน	IR	Magazine	Awards	&	Conference	

South	East	Asia	ประจ�าปี	2560

• ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายเพือ่เข้าชงิรางวลั	“Deal	of	the	Year”	ในงาน	Seatrade	Maritime	

Awards	Asia	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	2560	ส�าหรับการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	

ในประเทศไทย	มูลค่า	3.59	พันล้านบาทของบริษัทฯ	ในปี	2559

• เรืออภิญญา	นารี	ของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“เรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกองแห่งปี”	ในงาน	IBJ	Awards	ประจ�าปี	2560

• ได้รับรางวลั	“บริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสัมพนัธ์ดีเด่น”	ในกลุม่บรษัิททีมี่มูลค่าหลกัทรพัย์ตาม

ราคาตลาดระหว่าง	3,000	-	9,999	ล้านบาท	ในงาน	SET	Awards	ประจ�าปี	2559

• ได้รบัรางวลั	“Public	Debt	Deal	of	the	Year”	ส�าหรบัปี	2559	จาก	Marine	Money	นวิยอร์ก	ส�าหรบั

การออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	ในประเทศไทยมูลค่า	3.59	พันล้านบาทของ 

บริษัทฯ	ในปี	2559	

• ได้รบัรางวลั	“Asia	Best	Employer	Brand	Award”	จากงาน	the	Asia	Best	Employer	Brand	Awards	

ครั้งที่	7	ประจ�าปี	2559


