
รายงานการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีสวนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสูเปาหมาย และ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว และเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน คุณคาขององคกร แผนกลยุทธในการ

ดำเนินธุรกิจ การกำหนดอำนาจหนาที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับกฎหมาย

ตางๆ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการไดทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ 

และคานิยมขององคกร ผลการทบทวนพบวาสอดคลองกับแผนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

 รายงานการกำกับดูแลกิจการนี้ไมเพียงแตแสดงหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตาม  แตยังรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานดานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำป 2564

1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหานำเสนอรายชื่อผูสมัครตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแทนกรรมการที่เกษียณอายุการทำงาน

หรือเพื่อดำรงตำแหนงที่วาง

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เปนอิสระจากฝายบริหารจัดการ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของและไมมี

หนาท่ีในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทยอย ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังตอไปนี้เขมงวดกวาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด

 • กรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชำระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม

หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

• กรรมการอิสระตองไมมีสวนรวมในการบริหารงานบริษัทฯ และไมเปนผูบริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาผูไดรับ

 เงินเดือนประจำหรือคาตอบแทนอื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในชวงสอง (2) ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งใน

การบริหารดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ ในชวงสอง (2) ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ

  “ความสัมพันธทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทำรายการทางการคาท่ีกระทำเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนอง

 เดียวกันซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชำระตออีกฝายหน่ึงต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไปหรือต้ังแต

รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา



• กรรมการอิสระจะตองไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือ

 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูใน

ชวงสอง (2) ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระจะตองไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูประเมิน

ราคาทรัพยสินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท

 ท่ีเก่ียวของ หรือจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในชวงสอง (2) ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระจะตองไมเปนผูที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือความสัมพันธทางกฎหมาย รวมถึงผูที่เกี่ยวของ

หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

• กรรมการอิสระจะตองไมเปนผูท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

• กรรมการอิสระจะตองปฏิบัติหนาท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

 จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือ ญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

• สามารถเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิผล

• เขารวมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนประจำทุกคร้ัง รวมท้ังต้ังประเด็นคำถามในท่ีประชุมเพ่ือให

 ม่ันใจวาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนของบริษัทฯ ไดรับความคุมครองและเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ

มีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี

• มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรูธุรกิจของบริษัทฯ พรอมที่จะแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนอุทิศ

เวลาและทุมเทความสนใจที่จำเปนใหกับบริษัทฯ

• จัดใหมีการประชุมในสวนกรรมการอิสระเปนประจำและหาโอกาสเขาพบผูบริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็น

ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

• จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเปนอิสระในวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและกรณีท่ีถูกรองขอ

• กำหนดวาระการดำรงตำแหนงที่ชัดเจนและไมมีกรรมการอิสระทานใดที่ดำรงตำแหนงเกินกวาวาระที่กำหนด

อยางไรก็ตาม เปนการยากท่ีจะคนหาผูท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเขามารับตำแหนงกรรมการอิสระแทน อีกท้ังเม่ือพิจารณา

 ถึงความสัมพันธของกรรมการอิสระ และความเขาใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ีดำรงตำแหนงนำมาพิจารณา ดังน้ัน 

 ณ ปจจุบันจึงยังไมมีการกำหนดเพดานสูงสุดของวาระการดำรงตำแหนงสำหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระ

ตามที่กฎหมายกำหนด

การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการและผูบริหาร

 คณะกรรมการสรรหาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการคัดเลือก 

และสรรหาผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความตองการและสถานการณของบริษัทฯ

หลักเกณฑการสรรหา/การแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ

 การสรรหากรรมการนั้นบริษัทฯ จะคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามกลยุทธทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นอยูกับความสามารถ

ของผูสมัคร โดยหลักเกณฑการพิจารณามีดังตอไปนี้



• พิจารณาผูสมัครโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ 

ประสบการณ ความรูและความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของผูสมัครที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาบทบาทความเปนผูนำ วิสัยทัศน จริยธรรม และความซ่ือสัตย โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

• ผูสมัครตองไมเปนบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) จากองคกรใด ๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

• ผูสมัครเปนกรรมการอิสระ จะตองเขาเกณฑตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

• พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของตามความเหมาะสม

กระบวนการในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการใหม

กระบวนการในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการใหม มีแนวทางหลากหลายขึ้นอยูกับสถานการณในชวงเวลานั้น

โดยหลักหากตองการแตงตั้งกรรมการใหม (มีตำแหนงกรรมการวางลง หรือเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ

บริษัทฯ) คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการคัดเลือกและการแตงตั้งกรรมการใหมดังตอไปนี้

• คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทักษะ ประสบการณ ความเช่ียวชาญ และความหลากหลายของกรรมการแตละทาน

ในคณะกรรมการบริษัทฯในขณะนั้น และกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตองการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจขององคกรและเพ่ือเติมเต็มคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนท่ียังขาดอยู โดยพิจารณา

ถึงจำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมในคณะกรรมการบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• คณะกรรมการสรรหาอาจคัดเลือกผูที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ผานทางชองทางสวนตัวของ

 สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และอาจพิจารณาขอเสนอจากผูถือหุน หรืออาจ

วาจางบริษัทภายนอกในการสรรหาหรืออาจใชฐานขอมูลกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เมื่อคณะกรรมการสรรหาคัดกรองผูสมัครแลว ก็จะสัมภาษณผูสมัครแตละทานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาไดนำเสนอผูสมัครที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาแลวนั้น

คณะกรรมการสรรหาอาจใหผูสมัครดังกลาวมีการสัมภาษณกับคณะกรรมการบริษัทฯ

• คณะกรรมการสรรหานำเสนอชื่อกรรมการใหมตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

 แตงตั้งตอไป หรือเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งชั่วคราวในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเขาดำรงตำแหนงสำหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระ

 ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กำหนดใหในการ

ประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวนกรรมการจะแบงให

เปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุด

เปนผูออกจากตำแหนงกรรมการ ผูออกจากตำแหนงไปนั้นอาจจะไดรับเลือกเขารับตำแหนงอีกทีก็ได ขั้นตอนในการเลือกตั้ง

กรรมการเพื่อกลับเขาดำรงตำแหนงสำหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระ มีดังตอไปนี้



• คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของกรรมการที่ตองออกตามวาระ เชน การเขารวม

ประชุม การมีสวนรวมในการประชุม และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

• หลังการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอใหที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติตอไป

หลักเกณฑการสรรหา/การแตงตั้งผูบริหารระดับสูง รวมถึงตำแหนงกรรมการผูจัดการ

 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑดังตอไปนี้เมื่อพิจารณาสรรหา/แตงตั้งผูบริหารระดับสูงรวมถึงกรรมการ

ผูจัดการ

• ทักษะ ความรู คุณสมบัติที่เกี่ยวของ และประสบการณเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

• มีภาวะผูนำขององคกร ความซื่อสัตย และมีวิสัยทัศน

• ตองไมเปนบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองคกรใด ๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

• หลังจากการพิจารณาแลวคณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

และอนุมัติ

กระบวนการในการสรรหาหรือแตงตั้งผูบริหารระดับสูง รวมถึงตำแหนงกรรมการผูจัดการ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารระดับสูงใหม รวมถึงกรรมการผูจัดการดังตอไปนี้

• คณะกรรมการสรรหาประเมินคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของผูสมัครตำแหนง

ผูบริหารระดับสูงที่บริษัทฯ ตองการ ซึ่งตองสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจขององคกร

• คณะกรรมการสรรหากลั่นกรองจากประวัติของผูสมัคร สัมภาษณ และคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ จากนั้นจึงนำเสนอชื่อและความเห็นใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

• คณะกรรมการบริษัทฯ อาจสัมภาษณผูสมัครตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กอนที่คณะกรรมการจะสรุปผล

การคัดเลือก

การเสนอชื่อกรรมการสำหรับป 2564

 บริษัทฯ ไดเชิญใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564 ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุน

รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดนำเสนอกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง

กลับเขาดำรงตำแหนงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2564 ดังตอไปนี้ 

1.  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย ดร. ภวิดา ปานะนนท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ /

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกิริต ชาห กรรมการ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

4. นางสาวนิชิตา ชาห กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหา มีความเห็นวาควรใหกรรมการทั้ง 4 ทานขางตนกลับ

เขารับตำแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  กรรมการขางตนเปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเปนอยางย่ิง และมีประสบการณ

อันกวางขวางเกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่คาดหมายวาบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนอยางมากจาก

ประสบการณ ขอเสนอแนะและวิสัยทัศนของทานเหลานี้ที่จะไดนำมาสูคณะกรรมการบริษัทฯ



 ผูถือหุนไดอนุมัติการกลับเขาดำรงตำแหนงของกรรมท้ัง 4 ทาน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถือหุน 1 หุน มีสิทธิลงคะแนนเสียงได 1 คะแนน

2. การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเพิ่มคุณคาของกรรมการ โดยจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมหลักสูตรและ

เขารวมสัมมนาตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนองคความรูและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกทาน ไดเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเปนประโยชนตอองคกร เชน หลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) หรืออยางนอยตองเขารวมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัด

โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการทุกคนเพ่ิมพูนความรูผานการอบรมรวมถึงการเขารวมสัมมนาท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และองคกรชั้นนำอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถตามบทบาท

หนาที่ ในป 2564 ผูบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯไดเขารวมประชุมในหัวขอ “การทบทวนกลยุทธ” รวมกัน นอกจาก

การนำเสนอเนื้อหาโดยผูบริหาร ยังมีการนำเสนอเรื่องแนวโนมตลาดการเดินเรือ โดยผูเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม

การเขารวมอบรมหลักสูตร/กิจกรรมสัมมนาตาง ๆ ของกรรมการบริษัทฯ ในป 2564

กรรมการที่เขาอบรม หลักสูตร จัดโดย

ศาสตราจารย ดร. ภวิดา ปานะนนท Panelist, Investment in Sustainable Recovery: สถาบันธุรกิจระหวางประเทศ (AIB) และ 
Empirical Analysis, Lessons Learnt, and a Future การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา 
Research Agenda และการพัฒนา (UNCTAD)

Panelist, Trade Wars, Technology, and Global คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหง 
Value Chains เอเชียและแปซิฟก (UNESCAP)

Participant, Virus/ Vaccine Dynamics/ Challenges สถาบันการศึกษาความม่ันคงและนานาชาติ 
in the Mekong Region: The Regionalisation จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Imperative? 

นายกอตัม คูรานา Directors Certificate Program (DCP) Class สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
313/2021 ไทย (IOD)
E-Learning CFO’s Refresher Course ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นางสาวสิรสา สุภาวศิน กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับเจาหนาท่ี  ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา  
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานและองคกรธุรกิจ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

 เลขานุการบริษัทฯ เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประวัติบริษัทฯและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

แกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เชน คูมือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษัทฯ 

คูมือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น กฎหมาย ระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ เปนตน ใหแกกรรมการดังกลาว

บริษัทฯ ไดจัดปฐมนิเทศกรรมการใหมใหแกกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหม จำนวน 2 ทานในป 2563



3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ

บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ” (Board Self-Assessment) ซ่ึงมีหัวขอสำหรับการประเมินเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ 

ไดแก

• โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ

• บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• การทำหนาที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธกับฝายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวมอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” และคณะกรรมการบริษัทฯ

จะนำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯโดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุกป ซึ่งเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งตอไปจะมีขึ้นในป 2565

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยรวม 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีการพิจารณาเร่ือง “การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย” (Board 

Committee Self-Assessment) ซึ่งมีหัวขอสำหรับการประเมินเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก

• โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย

• การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย

• บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในแตละคณะกรรมการชุดยอย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยในแตละคณะ สรุปไดดังนี้

คณะกรรมการชุดยอย ระดับคะแนนประจำป 2564

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ดีมาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดีมาก

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ดีมาก

 คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะนำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจ

ที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยเปนประจำทุกป ซึ่งเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ 

การประเมินคณะกรรมการชุดยอย ครั้งตอไปจะมีขึ้นในป 2565



การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยใชหัวขอสำหรับการประเมินเปนไป

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้

• ความเปนผูนำ

• การกำหนดกลยุทธ

• การปฏิบัติตามกลยุทธ

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธกับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธกับภายนอก

• การบริหารงาน และความสัมพันธกับบุคลากร

• การสืบทอดตำแหนง

• ความรูทางดานผลิตภัณฑ และบริการ

• คุณลักษณะสวนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการโดยรวมอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ

ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจำทุกป ซึ่งเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมิน

การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการในครั้งตอไปจะมีขึ้นในป 2565

4. การประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมโดยปกติอยางนอย 5 ครั้งตอป โดยกำหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และ

มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละคร้ังประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการจะรวมกันกำหนด

วาระการประชุมลวงหนาอยางชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ

เลขานุการบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา

ในแตละวาระกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน

เขารวมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

เพื่อใหรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดถูกเสนอเขาไปในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ นอกจากนี้กรรมการสามารถติดตอกรรมการบริหารไดโดยตรง

 เมื่อตองการคำชี้แจงเพิ่มเติม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ไดมีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำอยางเปนลายลักษณอักษรมีการ

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ เปนผูจัดเก็บรายงาน

การประชุม พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส



1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 1/1 4/4 - 1/1

2. นายกำธร ศิลาออน 1/1 4/4 - 4/4 - 4/4 1/1 1/1 1/1 1/1 - 1/1

3. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต 1/1 4/4 1/1 1/1 - 1/1

4. ศาสตราจารย ดร.ภวิดา ปานะนนท 1/1 4/4 - 4/4 - 4/4 1/1 1/1 - 1/1

5. นางลิน เยน ค็อก 1/1 4/4 - 4/4 - 4/4 1/1 1/1 - 1/1

6. นายคูชรู คาลี วาเดีย 1/1 4/4 - 1/1

7. นางสาวนิชิตา ชาห - 5/5 - 1/1

8. นายกิริต ชาห 1/1 4/4 1/1 1/1 - 1/1

9. นายอิษฎชาญ ชาห 1/1 4/4 - 1/1

10. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 1/1 4/4 - 4/4 14/14 - - 1/1

11. นายกอตัม คูรานา 1/1 4/4 14/14 - - 1/1

12. นางสาวสิรสา สุภาวศิน 1/1 4/4 - 1/1

13. นายประชาน มหาลิงกัม 14/14 - 

จำนวนครั้งของการประชุม 5 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 14 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง

รอยละการเขาประชุม 100 100 100 100 100 100 100  

 สำหรับป 2564 มติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดตัดสินโดยกรรมการที่เขารวมประชุม ณ ขณะนั้น 

ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารเขารวมการประชุมระหวางกัน เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็น

ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการบริหาร

4.2  คาตอบแทนกรรมการ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เพื่อทำ

หนาท่ีดูแลเร่ืองการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง โดยการนำเสนอคาตอบแทนของกรรมการ ขอแนะนำ 

และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการ จะนำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เชน รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ

หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนไดเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของ บริษัทฯ และเปดเผยภายใตหัวขอ “โครงสรางการกำกับ

ดูแลองคกร” ในรายงานประจำปนี้

 ในป 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไดเสนอคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดเปนคาตอบแทนประจำและไมมี

คาตอบแทนอื่น ซึ่งไดจายใหแกกรรมการบริษัทฯ ในแตละไตรมาสเปนจำนวนเทากัน ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย

จำนวนที่เขาประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

กำกับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

การประชุม
สามัญ

ประจำป

รายละเอียดของการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยสำหรับป 2564 มีดังนี้



 การเทียบเคียงคาตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และผูบริหารระหวางบริษัทฯ กับกลุมบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และ

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจขนสงและโลจิสติกส มีรายละเอียดขางลางดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง

จำนวนเงิน
2564 2563

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และกำกับ

ดูแลกิจการ

รวม คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และกำกับ

ดูแลกิจการ

รวม

1. นายธีระ วิภูชนิน* ประธานกรรมการบริษัทฯ, - - 0.60 0.60
กรรมการอิสระ 

2.  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา** ประธานกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 0.88 0.88
กรรมการอิสระ 

3. นายกำธร ศิลาออน ประธานคณะกรรมการ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95
ตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ 

4. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต*** กรรมการอิสระ 0.55 0.55 0.28 0.28

5. ศาสตราจารย ดร.ภวิดา ปานะนนท กรรมการตรวจสอบและ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75
กำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ 

6. นางลิน เยน ค็อก กรรมการตรวจสอบและ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75
กำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ 

7. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

8. นางสาวนิชิตา ชาห กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

9. นายกิริต ชาห กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

10. นายอิษฎชาญ ชาห กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

11. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจัดการ 0.55 0.55 0.55 0.55
กรรมการที่เปนผูบริหาร 

12. นายกอตัม คูรานา กรรมการที่เปนผูบริหาร 0.55 0.55 0.41 0.41

13. นางสาวสิรสา สุภาวศิน*** กรรมการที่เปนผูบริการ 0.55 0.55 0.28 0.28

                      รวมคาตอบแทนสำหรับป **** 7.25 0.80 8.05 6.85 0.80 7.65

* กรรมการที่เกษียณอายุในป 2563 เนื่องจากมีอายุครบตามหลักเกณฑการจำกัดอายุของกรรมการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
** กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563
*** กรรมการใหมที่ไดรับการแตงตั้งในป 2563
**** คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายไตรมาส ใหแก ประธานคณะกรรมการ จำนวน 300,000 บาทตอไตรมาส กรรมการบริษัทฯ จำนวน 137,500 บาทตอทาน

ตอไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพิ่มอีกจำนวน 100,000 บาทตอไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพิ่มอีก
จำนวน 50,000 บาทตอทานตอไตรมาส



ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 0.91 1.89 0.75 1.15 0.22 0.29 3.41 9.61

กรรมการบริษัทฯที่เปนผูบริหาร 0.55 0.55 0.49 1.04 0.43 0.68 0.15 0.22 1.78 4.69

กรรมการบริษัทฯ ที่ไมเปนผูบริหาร 0.55 0.55 0.51 1.07 0.44 0.69 0.15 0.22 2.08 4.99

ผูบริหารบริษัทฯ 4.91 4.68 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ 0.40 0.40 0.61 1.28 0.46 1.13 0.08 0.75 1.85 2.51

กำกับดูแลกิจการ *** 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล 0.20 0.20 0.38 0.99 0.32 0.93 0.04 0.65 1.40 2.01

กิจการ *** 

* เปนคาตอบแทนที่บริษัทฯ จายในแตละป

** ขอมูลจากรายงานการสำรวจคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2563 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเปนรายงานการสำรวจปลาสุด

เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงานดังกลาวในป 2564

*** คาตอบแทนเฉพาะในสวนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

N.A. ไมมีขอมูล เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงาน

    

(หนวย : ลานบาท/คน/ป)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจบริการ

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาต่ำสุด                     คาสูงสุด

2564         2563 

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 0.84 1.80 0.74 1.24 0.23 0.25 2.77 9.35

กรรมการบริษัทฯที่เปนผูบริหาร 0.55 0.51 1.10 0.46 0.74 0.18 0.27 1.52 4.81

กรรมการบริษัทฯที่ไมเปนผูบริหาร 0.55 0.52 1.06 0.46 0.72 0.18 0.21 1.70 4.99

ผูบริหารบริษัทฯ 4.91 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล 0.40 0.52 0.88 0.43 0.72 0.11 0.29 1.16 1.83

กิจการ *** 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ *** 0.20 0.35 0.65 0.31 0.56 0.05 0.14 0.85 1.46

* เปนคาตอบแทนที่บริษัทฯ จายในแตละป

** ขอมูลจากรายงานการสำรวจคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2563 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเปนรายงานการสำรวจปลาสุด

เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงานดังกลาวในป 2564

*** คาตอบแทนเฉพาะในสวนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

N.A.  ไมมีขอมูล เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงาน

    

(หนวย : ลานบาท/คน/ป)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได 5,001 - 10,000 ลานบาท

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาต่ำสุด                     คาสูงสุด

2564 

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 0.78 1.19 0.61 0.96 0.11 0.14 8.68 10.27

กรรมการบริษัทฯที่เปนผูบริหาร 0.55 0.37 0.71 0.32 0.55 0.08 0.13 1.09 3.91

กรรมการบริษัทฯที่ไมเปนผูบริหาร 0.55 0.38 0.66 0.33 0.56 0.11 0.14 1.09 2.17

ผูบริหารบริษัทฯ 4.68 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล 0.40 0.39 0.69 0.38 0.71 0.13 0.16 0.88 1.38

กิจการ *** 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ *** 0.20 0.29 0.55 0.30 0.59 0.07 0.09 0.74 1.20

* เปนคาตอบแทนที่บริษัทฯ จายในแตละป

** ขอมูลจากรายงานการสำรวจคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2563 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเปนรายงานการสำรวจปลาสุด

เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงานดังกลาวในป 2564

*** คาตอบแทนเฉพาะในสวนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

N.A.  ไมมีขอมูล เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงาน

    

(หนวย : ลานบาท/คน/ป)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได 1,001 - 5,000 ลานบาท

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาต่ำสุด                     คาสูงสุด

2563

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส



5. กํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม1

บริษัทฯ กำกับดูแลใหแนใจวาบริษัทยอยและบริษัทรวม1ทั้งหมดของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
เก่ียวของ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดกลไกดังตอไปน้ี เพ่ือควบคุมดูแลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวม1

ของบริษัทฯ

• บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัทตามความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ทั้งนี้ สำหรับบริษัทรวม1 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญา

ลงทุน (ถามี)

• โดยทั่วไป กรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ
 ในบริษัทยอย อยางไรก็ดี จำนวนกรรมการของบริษัทยอยแตละบริษัทจะข้ึนอยูกับความตองการสำหรับการดำเนิน

ธุรกิจและตามกฎหมายที่ใชบังคับ

• กรรมการของบริษัทยอยปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และใหแนใจวาบริษัทยอยดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
 ท่ีเก่ียวของ ในการดำเนินธุรกิจ กรรมการจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของ

บริษัทฯ

• ตองมีการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทยอยใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอยางสม่ำเสมอ

• ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายของบริษัทฯ ตองครอบคลุมถึงบริษัทยอยดวย

1  “บริษัทรวม”  หมายความถึง

 (ก)  บริษัทที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออมรวมกันตั้งแตรอยละยี่สิบแตไมเกินรอยละ
หาสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

 (ข)  บริษัทที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยมีอำนาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ
ดำเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกลาว และไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา

การดำเนินการดานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปไดเปน 5 หมวด ภายใตหัวขอดังตอไปนี้

1. สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใชสารสนเทศ
ภายใน และในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการและผูบริหารจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ดวยความสุจริตใจและเปนธรรมตอผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยและเพ่ือผลประโยชนโดยรวม ท้ังน้ี 
บางสวนของนโยบายและกระบวนการปกปองสิทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 0.98 1.73 0.75 1.33 0.20 0.22 4.30 6.49

กรรมการบริษัทฯที่เปนผูบริหาร 0.55 0.55 0.52 0.96 0.46 0.72 0.12 0.14 1.92 3.12

กรรมการบริษัทฯที่ไมเปนผูบริหาร 0.55 0.55 0.58 1.11 0.48 0.95 0.12 0.14 2.08 3.70

ผูบริหารบริษัทฯ 4.91 4.68 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการ *** 0.40 0.40 0.56 1.03 0.54 1.01 0.08 0.36 1.90 2.57

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการ *** 0.20 0.20 0.41 0.82 0.41 0.81 0.04 0.24 1.12 1.73

* เปนคาตอบแทนที่บริษัทฯ จายในแตละป

** ขอมูลจากรายงานการสำรวจคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2563 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเปนรายงานการสำรวจปลาสุด

เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงานดังกลาวในป 2564

*** คาตอบแทนเฉพาะในสวนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

N.A.  ไมมีขอมูล เนื่องจากไมมีการจัดทำรายงาน

    

(หนวย : ลานบาท/คน/ป)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 10,001 - 50,000 ลานบาท

คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาต่ำสุด                     คาสูงสุด

2564         2563 

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน
ประจำ +

เบี้ยประชุม +
โบนัส



1.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ ปรับปรุงขอมูลกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย

ทุกคนมีขอมูลในการใชพิจารณา ขอมูลกรรมการบริษัทฯ แตละทานไดแสดงอยูในรายงานประจำป และเสนอตอผูถือหุนของ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป เพื่อใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวนและเพียงพอตอการพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้

• ประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อหรือกรรมการ ไดแก ชื่อ ตำแหนง อายุ ประวัติการศึกษา การฝกอบรม อาชีพ

ประสบการณการทำงาน และการประพฤติผิดกฎหมาย (ถามี)

• การดำรงตำแหนงของผูที่ไดรับการเสนอชื่อหรือกรรมการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• จำนวนหุนที่ถือโดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อหรือกรรมการของบริษัทฯ

• วิธีการสรรหา (กรณีพนจากตำแหนงตามวาระการดำรงตำแหนง)

• ผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผานมา ในแงของการเขารวมประชุมของกรรมการ

1.2 พิจารณานโยบายและคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทฯ 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป โดยไดเปดเผยแนวทาง/วิธีการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในหัวขอ 

“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานนี้

1.3 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุนของ

บริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป และไดปรับปรุงขอมูลประกอบการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 

ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการพิจารณาอนุมัติของผูถือหุน ซึ่งขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้

• ชื่อสำนักงานสอบบัญชีภายนอก

• ชื่อผูสอบบัญชี

• คาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอกสำหรับปที่ขออนุมัติ โดยแยกตางหากอยางชัดเจนระหวาง คาสอบบัญชีกับ

คาบริการอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการสอบบัญชี

• คาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอกสำหรับปที่ผานมา

• ความสัมพันธอื่น ๆ กับบริษัทฯ เชน การเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัทฯ

• จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีภายนอก (ในกรณีที่แตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกคนเดิม)

• การประเมินผลงานของผูสอบบัญชีภายนอกในปที่ผานมา

• เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีภายนอก (ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกคนใหม)

1.4 พิจารณานโยบายจายเงินปนผล

 ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายการจายเงินปนผลที่ใชในปจจุบัน เมื่อครั้งการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 

2547 และถามีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายดังกลาวนี้ในอนาคต บริษัทฯ จะนำเสนอใหมีการพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุน

1.5 พิจารณาแผนการซื้อหุนคืน

 ในป 2546 บริษัทฯ ไดขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนสำหรับแผนการดำเนินการเร่ืองการซ้ือหุนคืน โดยผูถือหุนอนุมัติ

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถทำการซื้อหุนของบริษัทฯ คืนได โดยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดใหมีขอมูลที่ถูกตองและครบถวน

เพียงพอตอการตัดสินใจ



1.6 การประชุมผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เนื่องจากบริษัทฯ มี

ความหวงใยตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผูถือหุน  จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2564 ซ่ึงเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

โดยการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ในครั้งนี้เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เชนพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และ

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบการควบคุมดูแลการประชุม

 บริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สำหรับการจัดประชุมผูถือหุน ซึ่งมีการปฏิบัติดังตอไปนี้

กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564

• บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสำหรับการประชุมและใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

เพ่ือเปนกรรมการของบริษัทฯ ซ่ึงจะไดปฏิบัติตอเน่ืองสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 โดยใหสิทธิ

ผูถือหุนทานเดียวหรือหลายทานท่ีมีหุนรวมกันไมนอยกวา 2,000,000 หุน สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ

ช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ ในป 2564 บริษัทฯ ไดเชิญชวนใหผูถือหุนของ

บริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดใหมีการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต

 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนการใหสิทธิที่มากกวาที่กฎหมายกำหนดตอผูถือหุน ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารผานเว็บไซตของบริษัทฯ และประกาศผานทางตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูถือหุน

หรือกลุมผูถือหุนสามารถนำเสนอวาระการประชุมลวงหนาและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจุ

ในวาระการประชุมผูถือหุน

 • ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทฯ ไดเผยแพรกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุม

ใหผูถือหุนทราบลวงหนาผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 (กอนวันประชุมผูถือหุน

59 วัน) เพื่อใหผูถือหุนไดจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุมได

 • เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนาสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 กอนวันประชุม ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัตินี้สำหรับการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2565

 • บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและเพียงพอตอการพิจารณาของผูถือหุน

ซึ่งถือเปนนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่จะสงถึงผูถือหุนสำหรับการประชุมสามัญ

 ผูถือหุนประจำป ไดระบุถึงจุดประสงค เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแตละวาระ

การประชุม โดยบริษัทฯ จะไมแกไขวาระการประชุมถาไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

 • บริษัทฯ เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำปไวในเว็บไซตของบริษัทฯ วันท่ี 12 มีนาคม 2564 (กอน

 วันประชุมผูถือหุน 38 วัน) บริษัทฯ ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปน

 นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ ดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนวันที่ 18 มีนาคม 2564 (จัดสง

ลวงหนา 32 วันกอนวันประชุม)

 • บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ผานทางสื่อหนังสือพิมพรายวัน เปนเวลา 3 วัน

ติดตอกันและประมาณ 14 วันลวงหนา กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป



• อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียงดวยการจัดใหมีการมอบฉันทะ พรอมทั้งระบุเอกสารที่จำเปน

ในการมอบฉันทะอยางชัดเจนและไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) สงให

 กับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่มากพอ และเทาที่บริษัทฯ สามารถกระทำได กลาวคือ กอนวันประชุมผูถือหุน

อยางนอย 4 สัปดาห โดยผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีประธานกรรมการ 

 และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมแตละครั้ง 

 ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ ไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนอยางครบถวน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดแสดง

แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่ออำนวย

ความสะดวกแกผูถือหุนใหสามารถดาวนโหลดได

• บริษัทฯ จัดใหมีแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม E-AGM ซ่ึงจัดขึ้นวันที่ 19 เมษายน 2564

• บริษัทฯ สงแบบฟอรมลงทะเบียนสำหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและเอกสารประกอบการลงทะเบียน

 เขารวมประชุม ทั้งกรณีผูถือหุนมีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองและกรณีผูถือหุนมีความประสงค

จะมอบฉันทะ

• หลังจากบริษัทฯไดรับเอกสาร บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดสงชื่อผูใช (Username) และรหัสผูใช (Password) พรอม

Weblink ในการเขาสูระบบการประชุม E-AGM แกผูถือหุน

ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

• ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป บริษัทฯ ใหผูถือหุนสามารถเขาสูระบบไดลวงหนากอนเวลาประชุมหน่ึงช่ัวโมง

• สำหรับวิธีการลงคะแนนระหวางการประชุมเปนการลงคะแนนแบบ 1 หุน เทากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนน

ในแตละวาระผูถือหุนสามารถเลือกลงคะแนน “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระ

การประชุมที่เกี่ยวของกับการสรรหากรรมการ บริษัทฯไดจัดใหมีชองทางการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกกรรมการ

แตละทานแยกกัน เพื่อความโปรงใสในขั้นตอนการลงคะแนน

• บริษัทฯ ดูแลใหแนใจวาระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ เลือกใช มีความปลอดภัย เชื่อถือได และใชงานงาย

 และจัดใหมีทีมเทคนิคที่คอยใหความชวยเหลือในกรณีผูถือหุนประสบปญหาทางเทคนิคในชวงกอนหรือระหวาง

การประชุม

• จัดใหมีฟงกชั่นคำถามในระบบการประชุม E-AGM เพื่อใหผูถือหุนสามารถสงคำถามหรือเสนอขอคิดเห็นแก

คณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ ในระหวางการประชุม โดยขอซักถามจะถูกตอบในที่ประชุม

• ผูถือหุนสามารถเขาสูระบบการประชุม E-AGM เพ่ือลงทะเบียน แมจะมีการเร่ิมประชุมแลว เพ่ือใหผูถือหุนทุกคน

มีสวนรวม

• บริษัทฯ ไดแตงตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบขั้นตอนการนับคะแนน

• เพื่อเปนการชวยผูถือหุนสำหรับการตัดสินใจลงคะแนน บริษัทฯไดจัดเตรียมขอมูลสำหรับวาระการประชุมใน

หนังสือเชิญประชุมอยางครบถวน

• กรรมการทุกทาน ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธาน

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระทุกทาน เขารวม

ประชุมกันอยางพรอมเพรียง ผูสอบบัญชีภายนอกไดเขารวมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เพื่อตอบ

คำถามจากผูถือหุนในประเด็นที่เกี่ยวกับขอมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

• ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เลขานุการบริษัทฯไดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมเริ่มขึ้น

• บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย

เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ในแตละวาระการประชุมรวมทั้งไดบันทึก

มติที่ประชุมและประเด็นตาง ๆ ไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองและครบถวนแลว



• ในท่ีประชุม บริษัทฯ จัดใหมีลามแปลคำถาม คำตอบ และความเห็นตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพ่ือเปน

ประโยชนแกผูเขารวมประชุมทุกทาน

• บริษัทฯ จัดใหมีการบันทึกวีดีโอตลอดการประชุม และเปดเผยวีดีโอดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

หลังจากการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน

• บริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนและชัดเจน รวมถึงระบุรายชื่อของกรรมการ

 ที่เขารวมประชุม ในรายงานการประชุมยังไดบันทึกคำถามและคำตอบอยางถูกตองครบถวนและชัดเจนวิธีการ

 ลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง หลังจากนั้นบริษัทฯ ไดนำสงรายงานการประชุม

 ผูถือหุนใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปดเผยรายงานการประชุมภายในระยะเวลา 14 วันหลังวัน

 ประชุมแตละคร้ัง พรอมท้ังวีดีโอบันทึกการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ มั่นใจในการใหความสำคัญถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ

ผูถือหุนรายเล็ก ผูถือหุนชาวไทย หรือผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายยอยหรือผูถือหุนสถาบัน ทั้งในสวนของการเรียกประชุม

ผูถือหุน การจัดประชุมผูถือหุนและเพื่อเปนการปกปองสิทธิของผูถือหุนทุกรายสำหรับเรื่องที่เปนสาระสำคัญ โดยไดปฏิบัติ

ดังตอไปนี้

• กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผูถือหุน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน

ทุกรายอยางเทาเทียมกัน

• จัดใหมีระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได (ในกรณี E-AGM)

• กำหนดใหหุน 1 หุน มีคะแนนเสียง 1 เสียง

 • กำหนดใหมีการลงทะเบียนผูถือหุนอยางนอย 1-2 ชั่วโมง (ตามแตกรณี) กอนเริ่มประชุมผูถือหุน เพื่อใหมีเวลา

ในการลงทะเบียนที่เพียงพอ

• ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนและการลงคะแนนผานระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับการประชุมแตละวาระ

 • ไดใชระบบ Barcode และระบบอิเล็กทรอนิกส ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวก

แกผูถือหุนที่เขารวมประชุมและเพื่อความถูกตองแมนยำในการนับคะแนนเสียง

• เปดโอกาสใหแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัทฯ 

กอนวันประชุมผูถือหุนประจำปในชองทางสื่อสารตางๆ รวมถึงเว็บไซตของบริษัทฯ

 • เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใชบัตรลงคะแนนและการลงคะแนน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสเลือกกรรมการเปนรายบุคคล

• ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมใหม โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

 • บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนอยางเต็มที่ในการมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนและสนับสนุนใหผูถือหุนได

 ซักถามในประเด็นสงสัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยผูบริหารและ/หรือผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับ ประเด็นนั้น ๆ จะเปน

ผูตอบคำถาม

• บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือปกปองสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

 กับการปกปองสิทธิของผูถือหุน อันรวมถึงจัดการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณสำคัญ ๆ 

 ที่กระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกตองครบถวนเพียงพอตอการ

 ตัดสินใจของผูถือหุน เชน 1) ในป 2547 กรณีซ้ือเรือเดินทะเลจำนวน 15 ลำ 2) การทำสัญญาวาจางตอเรือเดินทะเลใหม

จำนวน 12 ลำ ในป 2550 และจำนวน 3 ลำในป 2551 และ 3) การทำสัญญาวาจางตอเรือเดินทะเลใหมจำนวน 12 ลำ

ในป 2557 เปนตน ซ่ึงทุกเหตุการณท่ีกลาวมาขางตน บริษัทฯ ไดแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปน

ที่ปรึกษาใหแกผูถือหุน



• บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปนผลที่ผูถือหุนของบริษัทฯ ยังไมไดรับและพยายามติดตอกับผูถือหุน

 เพื่อใหผูถือหุนทุกคนไดรับเงินปนผลจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดแจงขอมูลและใหคำแนะนำแกผูถือหุนของ

บริษัทฯ ถึงวิธีการรับเงินปนผล

• กรรมการไดเปดเผยขอมูลตอคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของ กรรมการไดรายงาน

การถือครองหลักทรัพย (หุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ของบริษัทฯใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

เปนประจำ

• กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลและรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือ

 ของบุคคลใกลชิดท่ีมีความเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือใหบริษัทฯ มีขอมูลสำหรับใชประโยชนในการปฏิบัติตามขอกำหนด

เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการมีสวนไดเสีย ดังกลาวนั้นยังมีประโยชนในแงการติดตามดูแลให

กรรมการและผูบริหารทำหนาที่ดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการและผูบริหารท่ีไดรับการแตงต้ังใหมตองสงแบบ “รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ และผูบริหาร”

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร” กรรมการและผูบริหารตอง

ปรับปรุงขอมูลในแบบ “รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร”  โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ

นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- เลขานุการบริษัทฯ สงสำเนาแบบ “รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร” ใหกับประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันทำการ

นับจากวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานฉบับดังกลาว

• คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางไมใหกรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองใดเขารวมกระบวนการ

 ตัดสินใจในเรื่องดังกลาว โดยปกติแลวกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ๆ จะออกไปจากที่ประชุม

และกลับเขามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ไดถูกตัดสินใจแลว

• รายละเอียดของการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเก่ียวโยง ลักษณะของความเก่ียวโยงกันแนวโนมการทำ

 รายการในอนาคต และมูลคาของรายการในแตละรายการ ไดถูกเปดเผยไวในหัวขอ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ใน

รายงานประจำปน้ี ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมเคยมีกรณีไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ปฏิบัติตามนโยบายอยางเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการใชขอมูลภายในดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอ

 “การควบคุมการใชขอมูลภายใน” ในรายงานประจำปนี้และยังไมเคยมีกรณีการใชขอมูลภายในของกรรมการ

และ/หรือผูบริหารบริษัทฯ

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน เชน ผูถือหุน พนักงาน 

และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้การคา คูคา ลูกคา ชุมชน/สังคม ภาครัฐ 

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ อันที่จะชวยสราง

ความสามารถในการแขงขันและสรางกำไรใหกับบริษัทฯ และเปนแรงสนับสนุนอยางดียิ่ง ในการสรางความสำเร็จและความ

ม่ังค่ังในระยะยาวใหกับบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดปรับปรุงแกไขเว็บไซตของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงหัวขอ “กิจกรรมผูมีสวนไดเสีย” 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในคูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ และรวมถึงการจัดใหมีชองทางบน

เว็บไซตสำหรับผูมีสวนไดเสียสามารถใชติดตอสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถติดตอโดยตรงกับคณะ

กรรมการบริษัทฯ ตามความประสงค โดยไมตองผานผูบริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเก็บขอรองเรียน

ดังกลาวเปนความลับ และหากขอรองเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อแกไขตามความเหมาะสม

• ดานผูบริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผูบริหารซึ่งเปนสวนหนึ่งของปจจัยแหงความสำเร็จของ

 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคาตอบแทนของผูบริหารมีโครงสรางที่เหมาะสมและสอดคลองกับคาเฉลี่ย

อุตสาหกรรม และคาเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูบริหารของ



 บริษัทฯ ไดทำงานอยางอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

• ดานพนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหการดำเนินธุรกิจราบรื่นและประสบความ

 สำเร็จ บริษัทฯ ใหโอกาสในการจางงาน และความกาวหนาทางอาชีพที่เทาเทียมกันโดยปราศจากอคติตอเชื้อชาติ

 เพศ ศาสนา และอายุ บริษัทฯ ไดเนนย้ำความตระหนักและความมุงมั่นในการใหความสำคัญตอความเทาเทียม

ทางเพศ โดยจัดใหมีนโยบายความหลายหลายและความเสมอภาคแสดงไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติ

 เพ่ือใหม่ันใจวาพนักงานและผูสมัครงานทุกคนไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมและใหเกียรติในสถานท่ีทำงาน

 โดยไมคำนึงถึงเพศและภูมิหลัง ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทฯ ไดลงนามขอตกลงความรวมมือเพื่อเสริมสราง

พลังสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs) ซึ่งกอตั้งขึ้นโดย UN Global Compact และ UN Women

 ซ่ึงเปนหลักการท่ีเสนอแนวทางสำหรับธุรกิจในการสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ และการเสริมสรางพลังสตรี

 ในสถานท่ีทำงาน ตลาด และชุมชน บริษัทฯ กำหนดนโยบายดานทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกฎหมาย บริษัทฯ

มั่นใจวาพนักงานมีความรู ความชำนาญที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และความเขาใจใน

ขอพึงปฏิบัติตาง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อให

 ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต และไดอธิบายถึงการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยของ

 พนักงานท่ีปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน” ในรายงานประจำปนี้

  นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีนโยบายดานผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สำนักงานของบริษัทฯ ทั้งในรูปของ

 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ แมวาผลตอบแทนบางอยางกฎหมายจะไมไดกำหนด ผลตอบแทนของพนักงาน

ข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน สวนเพ่ิมอ่ืนๆ /โบนัสข้ึนอยูกับฐานะทางการเงิน

 ผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสรางแรงจูงใจระยะยาว แมวาบริษัทฯ จะไมมี

 ผลตอบแทนระยะยาวสำหรับพนักงานในรูปของ Employee Stock Ownership Plan (ESOP) เนื่องจากบริษัทฯ 

เห็นวาราคาหุนของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ซึ่งพนักงานไมสามารถควบคุมไดโดยตรงเชนเดียวกับอัตรา

 คาระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคาหุนของบริษัทฯ ก็ไมไดสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีแทจริง 

 ดังนั้น บริษัทฯ ไดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานแกพนักงานของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจำป โดย

 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไว และใชเปนเกณฑในการจายโบนัส

ประจำปแกพนักงาน

  บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมภายใน และสงพนักงานไปอบรมภายนอก สำหรับทั้งพนักงานที่สำนักงานและ

 ลูกเรือ โดยบริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอนุญาตใหมีการลางานพิเศษ 

 และกำหนดเวลาการทำงานที่ยืดหยุน สำหรับพนักงานที่ตองการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได

สงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานดวยกัน และระหวางพนักงานกับผูบริหารบริษัทฯ

• ดานนายหนา : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวานายหนาเปนสวนหนึ่งของปจจัยแหงความสำเร็จของบริษัทฯ และ

เปนผูที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผูสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติกับนายหนาดวยความ

เปนธรรมตามเง่ือนไขการคาท่ีตกลงรวมกันและคงรักษามาตรฐานการคาโดยท่ัวไปไว เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางกันในระยะยาว

• ดานเจาหนี้เงินกูยืม : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาเจาหนี้เงินกูเปนปจจัยสำคัญแหงความสำเร็จของบริษัทฯ 

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงในสินทรัพย บริษัทฯใหความสำคัญกับความสัมพันธ

 และขอตกลงตอเจาหนี้เงินกูทุกราย ดังนั้นบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตาง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตาม

 วัตถุประสงคการกูเงิน การชำระคืนหลักทรัพยค้ำประกันและขอตกลงอื่นๆ ที่ตกลงรวมกันระหวางสองฝาย และ

 หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูขอใดขอหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบติดตอธนาคารผูใหกูทันที

เพื่อยื่นขอผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น หรือเพื่อหาทางออกอื่นที่ยอมรับไดรวมกัน

• ดานคูคา : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีถึงความสำคัญของคูคาของบริษัทฯ และบริษัทฯ ม่ันใจวาเง่ือนไขทางการคา

 ตาง ๆ เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาอยาง

เครงครัด



• ดานลูกคา : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาลูกคาเปนสวนหน่ึงของปจจัยแหงความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ

 บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปกปองผลประโยชนของลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางดีที่สุด รวมทั้งการให

 บริการที่ไดมาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาโดยจะไมเปดเผยสารสนเทศดังกลาว

 เวนแตมีขอกฎหมายหรือกฎเกณฑกำหนด หรือไดรับการยินยอมจากผูเปนเจาของสารสนเทศ รวมถึงประเด็น

ทางดานการตลาด การกำหนดราคา รายละเอียดของการใหบริการ คุณภาพ และความปลอดภัย

• ดานคูแขงทางการคา : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาที่ดี และละเวนการทำลาย

ชื่อเสียงของคูแขงทางการคาตาง ๆ ดวยขอกลาวหาที่ไมเปนจริง รวมทั้งละเวนการเขาถึงขอมูลที่เปนความลับของ

คูแขงทางการคาหรือใชวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม บริษัทฯ มุงมั่นในการแบงปนขอมูลที่เปนประโยชน

ตออุตสาหกรรมการเดินเรือ รวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่เปนการชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

• ดานชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของ

 ชุมชนอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขางมากกวาที่มีกำหนดไวในกฎหมายและ

 พยายามเขาไปมีสวนรวมทางสังคม โดยบริษัทฯ ไดรายงานสวนนี้แยกไวภายใตหัวขอ “รายงานการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน” ในรายงานประจำปนี้

• ดานผูออกกฎระเบียบขอบังคับ : นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลวในสวนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ

 การเดินเรือซึ่งบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามและไดอธิบายไวในรายงานประจำปฉบับนี้ บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวา

 ภาครัฐบาลคือ ผูออกกฎระเบียบขอบังคับ ทำหนาที่ควบคุมเพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปดวยความ

 ยุติธรรม และมีความโปรงใส บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้ง

 กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และไดรวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ

 ตาง ๆ ใหเปนหนึ่งในหนาที่ของฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผูตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเปนหัวหนาฝาย

 โดยฝายตรวจสอบภายในไดจัดทำรายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ ประจำป และรายงานผลโดยตรง

 ตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามรายละเอียดที่กลาวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปนี้

• ดานส่ิงแวดลอม : บริษัทฯ ตระหนักดีวาการจัดการดานการขนสงทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบน้ัน จะกอใหเกิด

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งมลพิษทางน้ำ และ/หรือ มลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการดูแลรักษา

 สิ่งแวดลอม โดยใหความสำคัญเทียบเทากับปจจัยทางดานการคาและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสงเสริม

การปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ และจริยธรรรมทางธุรกิจของ

บริษัทฯ ไดรายงานไวภายใตหัวขอ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจำปนี้

• การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตอง

 ปฎิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอยางเครงครัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใช

 แรงงานหรือการใชแรงงานเด็ก บริษัทฯ ไมสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ผูมีสวนไดเสีย

 ไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาค โดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมแบงแยกเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด เพศ อายุ

ศาสนา สีผิว สภาพรางกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติ

 ตามหลักสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนใหบริษัทยอย นักลงทุน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายปฏิบัติตามหลัก

สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

• จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา : บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน

 ตองเคารพในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ขอมูลความลับทาง

 การคา และทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ๆ ตัวอยางเชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดย

 โปรแกรมที่ใชนั้นตองผานการตรวจสอบและติดตั้งโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

สงเสริมใหพนักงานตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาโปรแกรมหรือขอมูลที่นำมาใชในการทำงานไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาของผูอื่น เปนตน



4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทฯ มีการดูแลกระบวนการเปดเผยขอมูลสำคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ อยางเขมงวด ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูล

ที่มิใชขอมูลทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ โดยขอมูลจะตองเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส โดยผานชองทาง

ที่ถูกตองและผูใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจำป โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงินควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแลวในรายงานประจำปนี้

4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง

การเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสำคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ ดังกลาว เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของรับทราบผานตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซตของบริษัทฯ จดหมายแจงขาว และ

จากการติดตอกับกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ จัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขอมูลแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

อื่น ๆ รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ ขอมูล

บริษัทฯ และขอมูลผลการดำเนินงานไดนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯและชองทางอื่น ๆ

ชองทางการติดตอนักลงทุนสัมพันธมี 3 ชองทาง ดังตอไปนี้

• ทางอีเมล : ir@preciousshipping.com

• ทางโทรสาร : +662-236-7654

 • ติดตอผูใหขอมูลขาวสารของบริษัทฯ : ขอมูลผูใหขอมูลขาวสารของบริษัทฯไดเปดเผยภายใตหัวขอ “โครงสราง

การกำกับดูแลองคกร” ในรายงานประจำปนี้

บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธตางๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจัดการและ/หรือกรรมการบริหารเขารวม

กิจกรรม ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธในชวงสามปที่ผานมา มีดังนี้

พบปะ/ พบปะ/ การนำสนอ การใหสัมภาษณ   

ป/จำนวนครั้ง การสื่อสารกับ การสื่อสารกับ (Presentations) แกหนังสือพิมพ รวม 

นักวิเคราะห นักลงทุน   Road shows และทีวี 

2564 69 19 11 14 113

2563 29 26 10 4 69

2562 15 52 13 5 85



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1  ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของตน และดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบังคับใช สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน คณะกรรมการจะมีสวนรวมในเร่ืองใด ๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบอยางมี

นัยสำคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับการตัดสินใจหรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• สิทธิที่จะกำหนดกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• การแตงตั้งกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจท่ีจะขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพยใด ๆ ของบริษัทฯ หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย

 ใด ๆ ของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลามากกวาสามปขึ้นไป หรือให หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟองตอศาล

หรือยื่นขอพิพาทใดๆตออนุญาโตตุลาการพิจารณา

• การอนุมัติผลการดำเนินงานประจำปและรายไตรมาส

• อนุมัติพันธกิจ คานิยมหลัก และจรรยาบรรณของธุรกิจ

• อนุมัติการตัดสินใจท่ีสำคัญในแงของทิศทางธุรกิจของบริษัท ฯ และนโยบาย

• การตัดสินใจในการลงทุนที่สำคัญและการทำสัญญาที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญใหกับบริษัทฯ

• เรื่องใด ๆ และ/หรือรายการที่อยูภายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนังสือบริคณหสนธิขอบังคับตาม

พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ หลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากำหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ

อยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการกำกับดูแลองคกร” ในรายงานประจำปนี้

5.2  ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

 บริษัทฯ ไดพิจารณาจัดทำ Board Skill Matrix เพ่ือเสริมสรางความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายในคณะกรรมการใหสอดคลอง

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ คำนึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปน

องคประกอบสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ัน กรรมการ

บริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในดานเพศ อายุ การศึกษา ทักษะ ความรู และประสบการณในการประกอบอาชีพ 

สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการใหม คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูสมัคร พิจารณาทักษะผสมผสานกัน 

พิจารณาความหลากหลาย และสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดสวนที่สัมพันธและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ และความ

ซับซอนทางธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการ

ที่เปนผูบริหาร 3 ทาน (ปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจำในบริษัทฯ/บริษัทยอย) และกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ

บริหาร 9 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 5 ทาน (รอยละ 42 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ) นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการผูหญิง 5 ทาน (รอยละ 42 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ)

5.3  แผนการสืบทอดตำแหนง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหแนใจวา บริษัทฯ มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาแทนท่ีตำแหนงกรรมการ

ผูจัดการ หรือตำแหนงระดับบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหนง คณะกรรมการสรรหา

ไดรับการแตงตั้งใหมาทำหนาที่เสนอแตงตั้งกรรมการและผูบริหารที่สำคัญ (กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร) ตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาผูสมัครที่เหมาะสมจากผูสมัครทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการสรรหาทำหนาที่

พิจารณาทักษะ ประสบการณ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนแผนการ

สืบทอดตำแหนงนี้ ในป 2564 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดหาและการรักษาบุคลากรผูมีคุณสมบัติ และมีทักษะสูง 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง รวมถึงการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหนงเพื่อดึงดูด

และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมและเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญ เชน การจัดการ

ความรู การจัดการแผนการสืบทอดตำแหนง และโปรแกรมการพัฒนาความเปนผูนำซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผูบริหาร

ของเราและกระบวนการของแผนสืบทอดตำแหนง



5.4  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญตอระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดอำนาจ หนาที่ ในการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือรักษาไวซ่ึงการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ 

ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับทางการเงิน และบัญชี โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานที่ชัดเจน และเพียงพอ

เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ

 บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินท่ีสำคัญ

ของบริษัทฯ ไดดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ 

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานแตละแผนก และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบภายใน

มีความเปนอิสระจากผูบริหาร

 นอกจากน้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานท่ีชัดเจนและเพียงพอ

เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใชทรัพยากรเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอบริษัทฯ

2. เพื่อความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสำคัญตอการบริหารความเส่ียงและมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารความเสี่ยงขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทฯ ใหดำเนินไปอยาง

รัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดและเปดเผยนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในบนเว็บไซตของบริษัทฯ และในหัวขอ “การควบคุมภายใน” ในรายงานประจำปนี้

 บริษัทฯ จัดใหมีฝายกฎหมายและกำกับดูแล ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้น

ภายในองคกร เพื่อลดความเสี่ยงดานกฎหมายและเพื่อใหแนใจวาคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและขอบังคับ และเปนไปตามนโยบายและแนวทางของบริษัทฯ อีกทั้งพฤติกรรมในองคกรสอดคลองกับ

แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติและการบังคับใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ 
และแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนใหรับทราบ

และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติซ่ึงไดระบุไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯไดกำหนดนโยบายการแจงเบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือเปนกลไก

ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานท้ังหมดเปนไปตามนโยบายและหลักการดังกลาว 

หากกรรมการ ผูบริหารและพนักงานฝาฝนหลักการดังกลาวอาจไดรับโทษทางวินัยอยางเขมงวด

1. ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมขั้นตอน

การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนอยางดีถึงรายการท่ีอาจนำมาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบัติที่

บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งการทำรายการดังกลาวไดอยูบนพื้นฐานเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) 

ซึ่งเปนไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคาท่ัวไปและไดเปดเผยรายละเอียดมูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจำเปนไว

ในรายงานประจำปอยางครบถวนแลว

 อีกท้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และฝายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเร่ืองการทำ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจัดใหบรรจุเรื่องดังกลาวไวในแผนการตรวจสอบภายในเปนประจำทุกป 

สำหรับป 2564 ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบรายการดังกลาวและไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กจิการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2565 ในเดือนกุมภาพันธ 2565 ซ่ึงพบวา บริษัทฯ 

มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อปองกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยูใน

ปจจุบันเปนรายการท่ีมีความจำเปนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปตามมาตรฐานทางการคาการแขงขันโดยท่ัวไป 

โดยยึดถือราคาตลาดเปนสำคัญ และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ รวมท้ังไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจำป

อยางเพียงพอแลว

 นอกจากน้ี ฝายตรวจสอบภายในยังไดสอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม 

และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มีการแกไข

เพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 

89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันไดเปดเผยไวในหัวขอ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจำปนี้

และรายงานผลการสอบทานตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 

เปนรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

2. การจัดทํารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ

เพ่ือกำกับดูแลดานการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง ตองรายงานการเปล่ียนแปลง

ในการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ (หุนและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน) ในสวนของตนเอง (รวมถึงคูสมรสและบุตร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการ

นับจากวันท่ีมีการซ้ือขาย/โอนหุนและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน (แลวแตกรณี) ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงในการถือครอง

หลักทรัพย (หุนและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน) ของกรรมการกำหนดใหมีการรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการใชขอมูลภายใน

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญท้ังหมด (ท้ังท่ีเปนขอมูลทางการเงินและ

ขอมูลท่ีไมเก่ียวของกับทางการเงิน) ใหกับผูถือหุน นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีการควบคุม

ภายในที่รัดกุมเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลที่เปดเผยนั้นมีความถูกตองและครบถวน

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญใหทัน

ตอเวลาและดวยความโปรงใส ซ่ึงการควบคุมการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการผูบริหาร 

และพนักงานระดับอาวุโส ซ่ึงมีหนาท่ีท่ีจะตองดูแลและปองกันการร่ัวไหลของขอมูลท่ีเปนความลับ และขอมูลท่ีเปนประโยชน

ของบริษัทฯ อยางเครงครัด รวมถึงขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุน

ของบริษัทฯ อีกท้ังการหามใชขอมูลของบริษัทฯ ท่ีไดมาจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน 

หรือในเร่ืองการทำธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว

ในคูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอการกำกับดูแล

กิจการ



 ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กำหนดใหกรรมการและผูบริหารตอง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของตนตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแตวันที่มีการซื้อขาย/โอน หุน และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย (แลวแตกรณี) รายงาน

ดังกลาวยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบุคคลท่ีเก่ียวของกับกรรมการและผูบริหารดังตอไปน้ี (1) คูสมรส 

(2) ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา (3) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และ (4) นิติบุคคลที่กรรมการและผูบริหาร คูสมรสหรือผูที่

อยูกนิดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของนิติบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ บุคคลลำดับที่ (1) - (4) ดังกลาว รวมเรียกวา “บุคคลที่เกี่ยวของ”

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดกำหนดหามบุคคลดังตอไปน้ี เขาทำรายการซ้ือขาย/โอนหุนและใบสำคัญ

แสดงสิทธิซ้ือหลักทรัพย (แลวแตกรณี) ของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณะ และ 2 วัน หลัง

เปดเผยงบดังกลาวแลว และอยางนอย 5 วันกอนการเปดเผยรายการสำคัญตอสาธารณะ

• กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ (รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของ) และ

• พนักงานฝายการเงิน ฝายบัญชี ฝายกฎหมาย ฝายตรวจสอบภายใน ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และฝายนักลงทุน

สัมพันธ ที่มีสวนเกี่ยวของกับขอมูลภายในตาง ๆ

 ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร แจงบริษัทฯ ถึงความตั้งใจทั้งของตนเอง

และบุคคลท่ีเก่ียวของลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนเขาทำรายการท่ีจะซ้ือขายหุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหลักทรัพยของบริษัทฯ 

(แลวแตกรณี)

 นอกจากน้ี นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายสำหรับนักลงทุนสัมพันธซ่ึงกำหนดไววาในชวง

ระยะเวลาสองสัปดาหกอนการเผยแพรรายงานทางการเงินตามกำหนดการ (หรือท่ีเรียกวา “Silent Period” หรือ “Quiet Period”) 

หามโฆษกในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ พูดคุยถึงผลประกอบการในอนาคตและการคาดการณใด ๆ ของกลุมบริษัทฯ กับ

สื่อมวลชน นักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน

โดยระหวางปที่ผานมา บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด และไมพบการละเมิดนโยบายนี้

4. การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption)

นโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและการใหสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายหามการติดสินบนและการคอรรัปชั่น ทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตอผลประโยชน

ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทฯ ไมยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ 

ใหความสำคัญอยางจริงจังกับการติดสินบนและการคอรรัปช่ันตางๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี บริษัทฯ ถือเปนการกระทำ

ผิดรายแรง โดยจะมีการดำเนินการทางวินัย รวมไปถึงการเลิกจางตามที่กฎหมายกำหนด

 เพื่อเปนเครื่องยืนยันในการตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทฯไดรวมลงนามแสดงเจตนารมณแนวรวมปฎิบัติของภาค

เอกชนไทยในการตอตานการทุจริตในป 2561 โดยบริษัทฯ ไดรวมใหสัตยาบันเพ่ือรับทราบขอตกลงในคำประกาศเจตนารมณ

แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ตอมาในวันท่ี 5 สิงหาคม 

2562 บริษัทฯ ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต



บริษัทฯ ไดจัดทำ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ตามขอเสนอแนะของโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯ ขอใหพันธมิตรทางธุรกิจงดมอบของขวัญแกบุคลากรทุกคนในทุกโอกาส 

ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ และไดมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องในป 2564 

นโยบายงดรับของขวัญน้ีเปนการสงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ

 ในป 2564 บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงอยางตอเนื่องในเรื่องจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเรื่องการตอตานทุจริต

และคอรรัปชั่น ซึ่งกิจกรรมที่ทำตอเนื่องตลอดทั้งป มีดังนี้

• การจัดอบรมเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานจริยธรรมดำเนินงานในบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบาย

การตอตานคอรรัปชั่นใหกับกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ

• การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสินบนและการทุจริต ซึ่งเปนการสอบทานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและ

เพื่อใหแนใจวามีการดำเนินงานอยางเหมาะสม

• กำหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันการคอรรัปช่ัน และการติดสินบน เชน แนวทางปฏิบัติในการใหและ

การรับของขวัญและส่ิงตอบแทน หรือการชวยเหลือทางการเมือง เปนตน รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัตินี้ไดเปดเผยในคูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และในนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น

ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบรวมกัน พรอมทั้งเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพื่อใหแนใจวามีกลไกปองกันการใหสินบนและ

การทุจริตที่มีประสิทธิผล

• จัดใหมีระบบการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวามีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดใหมีชองทางสำหรับรายงานการกระทำท่ีไมเหมาะสม การทุจริต หรือการคอรรัปช่ันใด ๆ อีกท้ัง

ไดจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในเรื่องดังกลาว

5. นโยบายการแจงเบาะแส (Whistleblowing Policy)

เพื่อมั่นใจวามีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตามหลักจริยธรรมธุรกิจและ

แนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ จึงกำหนดใหมีชองทางการติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง (ไมผานผูบริหารของบริษัทฯ) 

เพ่ือใหคำแนะนำเก่ียวกับธุรกิจ ขอรองเรียน หรือ ขอเสนอแนะเก่ียวกับความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูมีสวนไดเสีย

จากการดำเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบัติงานไมถูกตอง หรือการละเมิดหลักจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ 

กำหนดไว หรือแจงขอรองเรียนกรณีพิเศษ เชน กรณีที่ผูบริหารกระทำผิดศีลธรรม/ไมซื่อสัตย การกระทำผิดจรรยาบรรณ 

หรือผิดกฏหมาย เปนตน ทั้งนี้ พนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่นๆสามารถสงขอความดังกลาวทางไปรษณียหรืออีเมลใหกับ 

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่อยูดานลางนี้

ทางไปรษณีย

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

เลขที่ 217/79 คริสตัลการเดนคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ทางอีเมล

chaipatr@capmaxx.co.th 



กระบวนการดำเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน

 เมื่อบริษัทฯไดรับเบาะแสหรือขอรองเรียนแลว บริษัทฯจะดำเนินการรวบรวมขอมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และ

กำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายใหแกผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

ท้ังหมด หลังจากน้ันผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเร่ืองดังกลาวมีหนาท่ีติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลแกผูท่ีเหมาะสม และ

เกบ็รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการรองเรียนใหเรียบรอย การรายงานผลจากการดำเนินการ จะรายงานตอประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและ/หรือกรรมการทานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามลำดับ แลวแตกรณี

การรักษาความลับ

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาผูรองเรียนเก่ียวกับการกระทำตางๆท่ีไมถูกตอง ตองการใหเก็บขอมูลดังกลาวเปนความลับ ตาม

หลักการแลว บริษัทฯ จะจัดการกับทุกขอรองเรียนโดยเก็บรักษาเปนความลับและบริษัทฯ หวังวาผูรองเรียนก็จะเก็บขอมูล

ดังกลาวไวเปนความลับเชนกัน ดังนั้น บริษัทฯ จะปกปดชื่อผูรองเรียนไวเปนความลับ

 อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณผูรองเรียนอาจตองมาใหถอยคำหรือแสดงหลักฐานตอเจาหนาที่ ในกรณีเชนนั้น 

บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาขอมูลทั้งหมดจะถูกปดเปนความลับ แตบริษัทฯจะเปดเผยเฉพาะขอมูลที่จำเปนเทานั้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไมเปดเผยชื่อของผูรองเรียนหากไมไดรับความยินยอมกอน

การปกปองผูรายงาน

 เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทฯ 

จะไมเปดเผย ชื่อ ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอื่นใดของผูแจงเบาะแส/ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ผูที่รายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎเกณฑตาง ๆ 

ของบริษัทฯ จะไดรับการคุมครอง และความเปนธรรมภายใตนโยบายนี้ พนักงานที่กลั่นแกลงหรือตอบโตผูรองเรียนจะตอง

ถูกลงโทษ และรวมถึงการเลิกจางงาน

 สำหรับข้ันตอนการปฏิบัติ และมาตรการคุมครองผูรองเรียนไดเปดเผยไวใน “คูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ” 

ของบริษัทฯ ซึ่งไดแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบ พรอมทั้งเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

การรายงานเท็จ

 รายงานท่ีพิสูจนแลววามาจากขอมูลท่ีเปนเท็จถือเปนการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซ่ึงอยู

ภายใตการลงโทษตามขอกำหนดของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติตามมาตรการการตอตานคอรรัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเปนผูติดตามการปฏิบัติตาม

มาตรการตอตานคอรรัปช่ัน เลขานุการบริษัทฯ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดน้ี รวบรวมผลการปฏิบัติและรายงาน

ตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจำทุกป รวมถึงสรุปผลและรายงาน

การละเมิดใหผูถือหุนทราบในรายงานประจำป

ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย




