
รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ไปสู่เป้าหมาย	และ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	และเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดภารกิจ	วิสัยทัศน์	คุณค่าขององค์กร	แผนกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจ	การก�าหนดอ�านาจหน้าที่	การบริหารที่มีประสิทธิภาพ	และการจัดการด�าเนินงานของบริษัทฯ	รวมถึงการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร	คณะกรรมการบริษัทฯ	ติดตามดูแลการปฏิบัติตามกลยุทธ์	และดูแลการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ

ของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการบริหารซ่ึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ	และรายงานผล

การด�าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายไตรมาส	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและให้สอดคล้อง

กับกฎหมายต่างๆ

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2565	คณะกรรมการได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ	

และค่านิยมขององค์กร	ผลการทบทวนพบว่าสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และหลักการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

	 รายงานการก�ากับดูแลกิจการน้ีไม่เพียงแต่แสดงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ	ปฏิบัติตาม	แต่ยังรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565

1.		 การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอรายชือ่ผูส้มัครต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่แทนกรรมการท่ีเกษยีณอายกุารท�างานหรอื

เพื่อด�ารงต�าแหน่งที่ว่าง

	 	 กรรมการอิสระ	(Independent	Director)

	 คือ	กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและไม่มี

หน้าท่ีในการบรหิารจดัการในบรษัิทฯ	และหรอืบรษิทัย่อย	ซึง่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ	และ/หรอืผูถ้อืหุน้

	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้เข้มงวดกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

• กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม

หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

• กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับ

เงินเดือนประจ�าหรือค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึไม่มีผลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมท้ังในการ

บรหิารด้านการเงินและการบรหิารงานของบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ของบริษัทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

		 “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ”	ตามวรรคหน่ึงรวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพือ่ประกอบกจิการการ

เช่าหรอืให้เช่าอสังหาริมทรพัย์	รายการเก่ียวกบัสินทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 

ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม	ค�า้ประกัน	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น	รวมถงึพฤติการณ์อืน่ท�านองเดียวกันซ่ึง

เป็นผลให้บริษัทฯ	หรือคู่สญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่	20	ลา้นบาทขึ้นไปหรอืตั้งแต่ร้อยละ	3 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า



• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทในเครอื	บรษัิทร่วม	บรษัิททีเ่กีย่วข้องหรอื

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี

ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใดๆ	เช่น	ท่ีปรกึษากฎหมาย	ท่ีปรกึษาทางการเงินหรอื	ผูป้ระเมิน

ราคาทรัพย์สินซ่ึงได้รับค่าบริการเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	บรษัิทในเครอืบรษัิทร่วม	บรษัิทท่ี

เก่ียวข้อง	หรือจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ	ในช่วงสอง	(2)	ปีก่อนวนัท่ีได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอสิระ

• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหติหรอืความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย	รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้อง

หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

• กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นผูท่ี้ได้รบัการแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตัวแทนในการรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ	บรษัิทฯ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

• กรรมการอสิระจะต้องปฏบิติัหน้าทีใ่นการแสดงความเหน็	หรอืรายงานผลการปฏบิติังานตามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ	ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

	 	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

• สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกจิอืน่อย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบัิติหน้าท่ีของตนได้อย่างมีประสทิธิผล

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทกุครัง้	รวมท้ังต้ังประเด็นค�าถามในทีป่ระชมุ	เพือ่

ให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ	ได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้ม่ันใจว่า

บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี

• มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ	พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ	ตลอดจนอุทิศ

เวลาและทุ่มเทความสนใจที่จ�าเป็นให้กับบริษัทฯ

• จดัให้มกีารประชมุในส่วนกรรมการอสิระเป็นประจ�าและหาโอกาสเข้าพบผูบ้รหิารบรษัิทฯ	เพือ่พดูคุยในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

• จดัท�าหนงัสือยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรณทีีถ่กูร้องขอ

• ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งท่ีชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีด�ารงต�าแหน่งเกินกว่าวาระที่ก�าหนด	

อย่างไรก็ตาม	เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการอิสระแทน	อีกทั้งเม่ือ

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	และความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่งน�ามา

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

นอกจากวาระตามที่กฎหมายก�าหนด

	 	 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการสรรหาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ	ก�าหนดแนวทางในการคดัเลอืก	

และสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ของบริษัทฯ

	 	 นโยบายความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ	(Board	Diversity	Policy)

	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	และการพัฒนาท่ียั่งยืน	ดังนั้น	กรรมการบริษัทฯ	จึงมีคุณสมบัติ

ที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ	อายุ	การศึกษา	ทักษะ	ความรู้	และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ	ความหลากหลายนั้นเป็น

เรือ่งท่ีส�าคัญ	เพือ่ให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ	มีมุมมองทีร่อบด้านและให้เกดิความสมดุลย์ในการรบัมือกบัสถานการณ์และโอกาสต่างๆ	



ทีบ่รษัิทฯ	เผชญิ	การมีคณะกรรมการทีมี่ความหลากหลาย	ซ่ึงรวมถงึการมกีรรมการท่ีเป็นผูห้ญงิในจ�านวนท่ีเหมาะสม	น�าไปสู่ 

การตัดสนิใจทีดี่ข้ึน	และสามารถสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขันให้แก่บรษิทัฯ	นอกจากน้ี	คณะกรรมการควรประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ	30	ซ่ึงถือเป็นเกณฑ์ท่ีส่งเสริมความหลากหลายและความเสมอภาคและเป็นหลักการ

ปฏิบัติที่ดี

	 นอกจากนี	้การมีคณะกรรมการทีป่ระกอบไปด้วยกรรมการทีมี่ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ท่ีหลากหลายน้ันมีความ

ส�าคัญต่อบรษัิทฯ	เน่ืองจากความหลากหลายนีท้�าให้คณะกรรมการได้รบัข้อมูลเชงิลกึและมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ	

เช่น	การเดินเรือ	การบริหารจัดการทางการเงิน	เทคโนโลยี	การบริหารความเสี่ยง	กฎหมายและการก�ากับดูแล	ทักษะเหล่านี้ 

ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถตัดสินใจจากการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ	และรับมือกับความท้าทายต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น

	 ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการ	จะพิจารณาถึงคุณสมบัติและทักษะของผู้สมัครท่ีเป็นประโยชน์

กับบริษัทฯ	และค�านึงถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของผู้สมัครและความสอดคล้องกันกับทิศทางกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่

	 กระบวนการในการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการใหม่	มีแนวทางหลากหลายข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 

โดยหลกัหากต้องการแต่งต้ังกรรมการใหม่	(มีต�าแหน่งกรรมการว่างลง	หรอืเพือ่เพิม่จ�านวนกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทฯ)	

คณะกรรมการบริษัทฯ	จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทักษะ	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญ	และความหลากหลายของกรรมการแต่ละ

ท่านในคณะกรรมการบริษัทฯในขณะนั้น	และก�าหนดคุณสมบัติอื่น	ๆ	ที่ต้องการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรและเพื่อเติมเต็มคุณสมบัติอื่น	ๆ	ที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู ่

โดยพจิารณาถึงจ�านวนกรรมการอิสระทีเ่หมาะสมในคณะกรรมการบรษัิทฯ	และค�านงึถงึหลกัการก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ	ผ่านทางช่องทางส่วนตัวของ

สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และอาจพิจารณาข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น	หรือ

อาจว่าจ้างบริษัทภายนอกในการสรรหาหรืออาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• เม่ือคณะกรรมการสรรหาคัดกรองผู้สมัครแล้ว	ก็จะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้น�าเสนอผู้สมัครที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาแล้วน้ัน	

คณะกรรมการสรรหาอาจให้ผู้สมัครดังกล่าวมีการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ

• คณะกรรมการสรรหาน�าเสนอชือ่กรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่น�าเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัติ

แต่งต้ังต่อไป	หรอืเพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทฯ	พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังชัว่คราวในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

	 	 กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งส�าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

	 ตามมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	17	ก�าหนดให้ในการ

ประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม	(1/3)	โดยอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งให้

เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการ	ผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกทีก็ได้	ขั้นตอนในการเลือกตั้ง

กรรมการเพื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งส�าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	มีดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	เช่น	การเข้าร่วม

ประชุม	การมีส่วนร่วมในการประชุม	และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการบริษัทฯ

• หลังการพิจารณา	คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป



	 	 การเสนอชื่อกรรมการส�าหรับปี	2565

	 บริษัทฯ	ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	2565	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2564	อย่างไรก็ตาม	ไม่มีผู้ถือหุ้น

รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้น�าเสนอกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนมัุติการเลอืกต้ังกลบั

เข้าด�ารงต�าแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2565	ดังต่อไปนี้	

1.	นายก�าธร	ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	/	ประธานคณะกรรมการ

ความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง	/	ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	

/	กรรมการสรรหา	/	กรรมการอิสระ

2.	นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์ กรรมการ

3.	นางสาวเพ็ญศรี	สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา	/	กรรมการอิสระ

*  นางลิน เยน ค็อก ขอสละสิทธิในการได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ ณ ที่ประชุมถือหุ้น

สามัญครั้งที่ 1/2565

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยค�าแนะน�าจากคณะกรรมการสรรหา	มีความเห็นว่าควรให้กรรมการทั้ง	3	ท่านข้างต้นกลับ

เข้ารบัต�าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึง่	กรรมการข้างต้นเป็นผูท้รงคณุวฒุ	ิมีคณุสมบัติทีเ่หมาะสมเป็นอย่างยิง่	และมีประสบการณ์

อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	การเงิน	และการเดินเรือ	ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ	ท�าให้บริษัทฯ	

ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน	ตลอดจนทิศทางการเติบโตและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคต	และเป็น

ที่คาดหมายว่าบริษัทฯ	จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์	ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ท่ีจะได้

น�ามาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

	 ผูถ้อืหุน้ได้อนุมัติการกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งของกรรมทัง้	3	ท่าน	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยผู้ถือหุ้น	1	หุ้น	มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้	1	คะแนน

2.		 การพัฒนากรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ	โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและ

เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

โดยกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่าน	ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	และ/หรือได้เข้าร่วมอบรม

ในหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 บรษัิทฯ	สนับสนนุให้กรรมการทกุคนเพิม่พนูความรูผ่้านการอบรมรวมถงึการเข้าร่วมสัมมนาท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบริษัทไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	และองค์กรชัน้น�าอืน่	ๆ	เพือ่เพิม่พนูความสามารถตามบทบาทหน้าท่ี	

	 ในปี	2565	ผู้บริหาร	และคณะกรรมการบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ	“การทบทวนกลยุทธ์”	ร่วมกัน	นอกจาก

การน�าเสนอเนื้อหาโดยผู้บริหาร	ยังมีการน�าเสนอเรื่องแนวโน้มตลาดการเดินเรือ	โดยผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม

	 	 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/กิจกรรมสัมมนาต่างๆ	ของกรรมการบริษัทฯ	ในปี	2565

กรรมการที่เข้าอบรม หลักสูตร จัดโดย

ศาสตราจารย์	ดร.	ภวิดา	ปานะนนท์ Director	Leadership	Certification	Program	

(DLCP	9/2022)	

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย



กรรมการที่เข้าอบรม หลักสูตร จัดโดย

นายกอตัม	คูรานา ผู ้บรรยายที่งาน	HSBC	16th	Annual 

Transport	&	Logistics	Conference

บรษัิท	เอชเอสบซี	ีโฮลด้ิงส์	จ�ากดั	(มหาชน)

CEO	Excellence สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ	 

McKinsey	&	Company

E-Learning	CFO’s	Refresher	Course:	

หวัข้อ	ประเด็นด้านการด�าเนนิธุรกจิอย่าง

ยัง่ยนืท่ีเกีย่วข้องกบักลยทุธ์การด�าเนินงาน	

การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเท่าเทียมทางเพศ บริษัท	อเด็คโก้	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด 

(การอบรมภายในผ่านสื่อออนไลน์)

การตระหนกัถงึความปลอดภยัของข้อมลู การอบรมภายในผ่านสื่อออนไลน์

นางสาวสิรสา	สุภาวศิน Women	in	Maritime	Conference Norton	Rose	Fulbright

เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วน

บุคคลตามกฎหมาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

The	Global	Summit	of	Women	2022 Global	Summit	of	Women

ความเท่าเทียมทางเพศ บริษัท	อเด็คโก้	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด 

(การอบรมภายในผ่านสื่อออนไลน์)

การตระหนกัถงึความปลอดภยัของข้อมลู การอบรมภายในผ่านสื่อออนไลน์

	 	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 เลขานุการบริษัทฯ	เป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ	ประวัติบริษัทฯและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	

แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่	พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่าง	ๆ	เช่น	คู่มือกรรมการ	เอกสารการจดทะเบียนบริษัทฯ	

คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น	กฎหมาย	ระเบียบ	

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	เป็นต้น	ให้แก่กรรมการดังกล่าว

	 บริษัทฯ	ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ	ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	จ�านวน	2	ท่านในปี	2563

3.		 การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชดุย่อย	และกรรมการผู้จดัการ

	 	 หลักเกณฑ์

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	และกรรมการผู้จัดการ 

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 กระบวนการด�าเนินงาน

• เลขานุการบรษัิทฯ	มีหน้าทีจ่ดัส่งแบบประเมินแก่กรรมการ	ซ่ึงประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	

แบบประเมินตนเองของกรรมการ	(รายบคุคล)	และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย	โดยแบบประเมนิ

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้นได้จัดส่งให้กับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	และกรรมการผู้จัดการ	จะถูกน�า

เสนอเพื่อหารือในที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	และกรรมการผู้จัดการ	

จะถูกน�าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



	 	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะผ่านแบบประเมิน	ซ่ึงมีหัวข้อ

ส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

• บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

	 นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังที่กล่าวข้างต้น	คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินการ

ปฏบิติังานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	ตามแนวทางของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	ซ่ึงมีหวัข้อส�าหรบั

การประเมินดังต่อไปนี้	

• คุณสมบัติของคณะกรรมการ

• ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

• การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

• บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เมือ่วนัท่ี	11	พฤศจกิายน	2565	คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้รบัทราบผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลโดยผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ”	

และคณะกรรมการบริษัทฯ	จะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มี

ความต้ังใจทีจ่ะประเมินการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

ทั้งนี้	การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2566

	 	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อยรวม	5	คณะ	คือ	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการความ

ยัง่ยนืและบรหิารความเส่ียง	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	การประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2565	ได้มีการพิจารณาเรื่อง	“การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชดุย่อย”	(Board	Committee	Self-Assessment)	ซ่ึงมีหวัข้อส�าหรบัการประเมนิเป็นไปตามแนวทางของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

• การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

• 	บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย



	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ	สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ระดับคะแนนประจ�าปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ดีเลิศ

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ดีเลิศ

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีมาก

	 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะน�าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี	โดยบริษัทฯ	มีความต้ังใจที่

จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ทั้งน้ี	การ

ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2566

	 	 การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เม่ือวันท่ี	11	พฤศจิกายน	2565	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับทราบผลการประเมิน

การปฏบัิติงานของกรรมการผูจ้ดัการ	ซึง่ประเมินโดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	โดยใช้หวัข้อส�าหรบัการประเมนิเป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การปฏิบัติตามกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

• การบริหารงาน	และความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์	และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว

	 ผลการประเมินการปฏบิติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์	“ดีเลศิ”	โดยบรษัิทฯ	มีความต้ังใจท่ีจะประเมิน

การปฏบัิติงานของกรรมการผูจั้ดการเป็นประจ�าทุกปี	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	ทัง้น้ี	การประเมนิการปฏบัิติงาน 

ของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2566

4.		 การประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 4.1		 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ตารางการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	ส�าหรบัปีถดัไปได้มกีารก�าหนดไว้ล่วงหน้า	และแจ้งให้คณะกรรมการบรษัิทฯ	

รับทราบ	ภายในสิ้นปีของทุกปี

	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	แต่ละครัง้	ประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ	และกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนัก�าหนด

วาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า

	 เลขานุการบริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม	และเอกสารประกอบการพิจารณาใน

แต่ละวาระก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วนั	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอก่อนเข้า

ร่วมประชุม



	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	จะมีข้ึนภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกิจการ	เพือ่

ให้รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการได้ถกูเสนอเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	นอกจากน้ีกรรมการสามารถติดต่อกรรมการบริหารได้โดยตรง	เม่ือ

ต้องการค�าชี้แจ้งเพิ่มเติม

	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น	กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

ทั้งปี

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกครั้ง	ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดท�าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีการ

ตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชมุดังกล่าวจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยเลขานกุารบรษิทัฯ	เป็นผูจ้ดัเกบ็รายงานการ

ประชุม	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี	2565	มีดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุม
สามัญประจ�า

ปี

จ�านวนที่เข้าประชุม /จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด
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1.  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 2/2 5/5 - 1/1

2.  นายก�าธร ศิลาอ่อน 1/1 6/6 - 4/4 - 4/4 1/1 2/2 1/1 2/2 - 1/1

3.  นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 2/2 5/5 - 3/3 - 3/3 1/1 2/2 - 1/1

4.  ศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ 2/2 5/5 - 4/4 - 4/4 1/1 2/2 1/1 - - 1/1

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

6.  นายคูชรู คาลี วาเดีย 2/2 5/5 - 1/1

7.  นางสาวนิชิต้า ชาห์ - 6/7 - 1/1

8.  นายกิริต ชาห์ 2/2 5/5 1/1 2/2 - 1/1

9.  นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 2/2 5/5 - 1/1

10.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 2/2 5/5 - 4/4 5/5 1/1 - 1/1

11.  นายกอตัม คูรานา 2/2 5/5 5/5 1/1 - 1/1

12.  นางสาวสิรสา สุภาวศิน 2/2 5/5 - 1/1

13.  นายประชาน มหาลิงกัม 5/5 1/1

จ�านวนครั้งของการประชุม  7 ครั้ง  4 ครั้ง 4 ครั้ง 6 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง

ร้อยละการเข้าประชุม 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* กรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565



	 ส�าหรับปี	2565	มติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ตัดสินโดยกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม	ณ	ขณะน้ัน	

ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทฯ

	 เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2565	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมระหว่างกัน	เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่

เกีย่วข้องกบัการบริหารงานและผลการด�าเนินงานของกรรมการบรหิารและได้รายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ

	 	 4.2		 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เม่ือวันท่ี	15	พฤศจิกายน	2550	เพื่อ

ท�าหน้าที่ดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	โดยการน�าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ 

ข้อแนะน�า	และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ	จะน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เช่น	รายชื่อสมาชิก	คุณสมบัติ	บทบาทหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบ	และหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	และเปิดเผยภายใต้หวัข้อ	“โครงสร้าง

การก�ากบัดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี	้ข้อแนะน�าเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 ในปี	2565	และ	2564	บริษัทฯ	ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	โดยก�าหนดเป็นค่าตอบแทนประจ�าและไม่มี 

ค่าตอบแทนอื่น	ซ่ึงได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ	ในแต่ละไตรมาสเป็นจ�านวนเท่ากัน	ท้ังนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการ

จ�านวนเงิน

2565 2564

ต�าแหน่ง
คณะ 

กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ

ความ
ยั่งยืนและ

บริหาร
ความเสี่ยง

รวม
คณะ 

กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม

1 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ

1.20 1.20 1.20 1.20

2 นายก�าธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการความ
ยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่ง
กรรมการอิสระ

0.55 0.40 0.11 1.06 0.55 0.40 0.95

3 นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

0.55 0.15 0.08 0.78 0.55 0.55

4 ศาสตราจารย์ ดร.ภวดิา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

0.55 0.20 0.08 0.83 0.55 0.20 0.75



รายชื่อกรรมการ

จ�านวนเงิน

2565 2564

ต�าแหน่ง
คณะ 

กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ

ความ
ยั่งยืนและ

บริหาร
ความเสี่ยง

รวม
คณะ 

กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม

5 นางลิน เยน ค็อก* กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

0.14 0.05 0.19 0.55 0.20 0.75

6 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

7 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

8 นายกิริต ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

9 นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

10 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

0.55 0.55
0.55 0.55

11 นายกอตัม คูรานา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.55 0.55

12 นางสาวสิรสา สุภาวศิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.55 0.55

รวมค่าตอบแทนส�าหรับปี ** 6.84 0.80 0.27 7.91 7.25 0.80 8.05

*	 กรรมการที่ออกตามวาระ	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2565
**	 ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาส	ให้แก่	ประธานคณะกรรมการ	จ�านวน	300,000	บาทต่อไตรมาส	กรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	137,500	บาท

ต่อท่านต่อไตรมาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	เพิ่มอีกจ�านวน	100,000	บาทต่อไตรมาส	กรรมการตรวจสอบและก�ากับ
ดูแลกิจการ	เพิ่มอีกจ�านวน	50,000	บาทต่อท่านต่อไตรมาส	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	เพิ่มอีกจ�านวน	37,500	บาทต่อ
ไตรมาส	และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	(เฉพาะกรรมการอิสระ)	เพิ่มอีกจ�านวน	25,000	บาทต่อท่านต่อไตรมาส

	 การเทยีบเคียงค่าตอบแทน	ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแล

กิจการ	กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเส่ียง	กรรมการความ

ยัง่ยนืและบรหิารความเส่ียง	และผูบ้รหิารระหว่างบรษัิทฯ	กบักลุม่บรษัิทจดทะเบยีนอืน่	ๆ 	และบรษัิทจดทะเบยีนในกลุม่ธุรกจิ

ขนส่งและโลจิสติกส์	และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ	มีรายละเอียดข้างล่างดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท/คน/ปี)	

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2565 2564

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 0.97 1.95 0.77 1.24 0.22 0.27 4.04 9.29

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.50 1.17 0.38 0.70 0.16 0.22 2.01 4.63

กรรมการบรษิทัฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.54 1.07 0.43 0.73 0.16 0.21 2.67 5.29

ผู้บริหารบริษัทฯ 8.17 4.91 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับดูแลกิจการ ***

0.40 0.40 0.62 1.91 0.44 1.73 0.14 0.26 2.03 4.48



รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2565 2564

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

กรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับดูแลกิจการ ***

0.20 0.20 0.41 1.49 0.26 1.34 0.07 0.19 1.58 3.63

ประธานกรรมการความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง ****

0.11 - N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
ความเสี่ยง ****

0.08 - N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี

**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	

***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

****	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย:	ล้านบาท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 5,001 - 10,000 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2565 2564

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 0.81 1.47 0.69 1.19 0.29 0.35 3.15 5.49

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.50 0.91 0.44 0.77 0.19 0.24 1.72 2.59

กรรมการบรษิทัฯท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 0.55 0.55 0.51 0.93 0.44 0.76 0.19 0.24 1.93 3.14

ผู้บริหารบริษัทฯ 8.17 4.91 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

0.40 0.40 0.48 0.68 0.37 0.57 0.14 0.34 1.38 1.58

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

0.20 0.20 0.35 0.50 0.25 0.40 0.08 0.23 1.10 1.25

ประธานกรรมการความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง ****

0.11 - N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
ความเสี่ยง ****

0.08 - N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี

**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	

***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	

****	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน



(หน่วย:	ล้านบาท/คน/ปี)

รายการ

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

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2565 2564

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ย

ประชุม

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า +

เบี้ย

ประชุม 

+โบนัส

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า 

+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า +

เบี้ย

ประชุม

+โบนัส

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า 

+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า +

เบี้ย

ประชุม 

+โบนัส

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า 

+ เบี้ย

ประชุม

ค่า 

ตอบแทน

ประจ�า +

เบี้ย

ประชุม

+โบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1.20 1.20 1.13 2.24 0.80 1.45 0.23 0.28 7.34 13.63

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.63 1.36 0.51 0.90 0.19 0.24 3.49 6.64

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0.55 0.55 0.68 1.39 0.54 0.94 0.19 0.24 4.05 7.20

ผู้บริหารบริษัทฯ 8.17 4.91 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ก�ากับดูแลกิจการ ***

0.40 0.40 0.62 0.62 0.53 0.53 0.09 0.09 2.56 2.56

กรรมการตรวจสอบและ

ก�ากับดูแลกิจการ ***

0.20 0.20 0.43 0.43 0.44 0.44 0.07 0.07 1.84 1.84

ประธานกรรมการความยั่งยืนและ

บริหารความเสี่ยง ****

0.11 - N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

กรรมการความยัง่ยนืและบรหิารความ

เสี่ยง ****

0.08 - N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

*	 เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	จ่ายในแต่ละปี

**	 ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	

***	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

****	 ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	

N.A.		 ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

5.		 ก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม1

	 บริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม1ทั้งหมดของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดกลไกดังต่อไปนี	้เพือ่ควบคมุดูแลการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม1 

ของบริษัทฯ

• บรษัิทฯ	เสนอชือ่กรรมการของบรษัิทย่อยแต่ละบรษัิทตามความเหมาะสมของการด�าเนินธุรกจิ	รวมถงึการปฏบัิติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ทั้งนี้	ส�าหรับบริษัทร่วม1	การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

ลงทุน	(ถ้ามี)

• คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารของ	

บรษัิทฯ	โดยปกติ	กรรมการบรหิารจะได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทย่อย	อย่างไรกดี็	จ�านวน

กรรมการของบรษัิทย่อยแต่ละบรษัิทจะข้ึนอยูก่บัความต้องการส�าหรบัการด�าเนนิธุรกจิและตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ

• กรรมการของบรษัิทย่อยปฏบัิติหน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	และให้แน่ใจว่าบรษัิทย่อยด�าเนนิธุรกจิตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง	ในการด�าเนินธุรกิจ	กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง	เพื่อรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์

ของบริษัทฯ

• ต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอย่างสม�่าเสมอ

• คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลให้แน่ใจว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	คณะกรรมการ

บริหารต้องดูแลให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญมีความถูกต้องและทันต่อเวลา



• ระบบการควบคุมภายใน	และนโยบายของบริษัทฯ	ต้องครอบคลุมถึงบริษัทย่อยด้วย	ฝ่ายตรวจสอบภายในจะ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติเหล่านี้	และรายงานประเด็นท่ีเกิดข้ึนต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการพิจารณาประเด็นและก�าหนด

มาตรการในด�าเนินการ

1 “บริษัทร่วม”	หมายความถึง

(ก)		 บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ�านวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข)		 บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยมีอ�านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัท	

แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�านาจควบคุมนโยบายดังกล่าว	และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	สรุปได้ดังต่อไปนี้

1.		 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บรษัิทฯ	ได้ตระหนักถงึสิทธิของผูถ้อืหุน้รวมถงึหน้าทีท่ีไ่ด้รบัความไว้วางใจในการดูแลให้ม่ันใจว่าผูถ้อืหุน้ทกุคนได้รบั 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	เเละรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิในการ 

ซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ	สิทธิในการได้รับเงินปันผล	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิ

ในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการแต่งต้ัง	และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ	สิทธิในการแต่งต้ัง 

ผู้สอบบัญชีหรือก�าหนดค่าสอบบัญชี	และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เช่น 

การอนุมัติรายการส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานต่าง	ๆ	ข้างต้นแล้ว	ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิด้รบัข้อมลูผลการด�าเนนิงาน	ข่าวสารจากผูบ้ริหาร	และ

ข้อมูลอืน่	ๆ	ทีส่�าคัญผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	บรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิธุรกจิ

โดยการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตน	ซ่ึงนโยบายส�าหรับการรักษาสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	เคารพสิทธิของผูถ้อืหุน้โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ให้เข้าร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ�าปี	ดังนี้

• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างต่อเนื่อง

• แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนในการมอบฉันทะได้จัดส่งแนบไปพร้อม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ

• ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุแบบพบหน้ากัน	บรษัิทฯ	ก�าหนดสถานทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้ให้อยูใ่จกลางเมือง	เพือ่อ�านวย

ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	บริษัทฯ	จัดให้

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย	เชื่อถือได้	และใช้งานง่าย

• คณะกรรมการบริษัทฯ	จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

	 บริษัทฯ	ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย	รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอย่าง

เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	คณะกรรมการบริษัทฯให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองและผู้ถือหุ้นทุกคนจะ

ได้รับความเป็นธรรม



2.		 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่	ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน	เช่น	ผูถ้อืหุน้	พนกังาน	

และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	และบรษิทัย่อย	หรอืผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอก	เช่น	เจ้าหน้ีการค้า	คูค้่า	ลกูค้า	ชมุชน/สังคม	ภาครฐั	และ

หน่วยงานอืน่	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง	เนือ่งจากบรษัิทฯ	ตระหนกัถงึการสนับสนนุจากผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ	อนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัและสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ	และเป็นแรงสนบัสนนุอย่างดียิง่	ในการสร้างความส�าเรจ็และความม่ังค่ังในระยะยาว 

ให้กับบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซ่ึงรวมถึงหัวข้อ	“กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย”	นโยบายและ

แนวทางปฏบิติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียในคูมื่อจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิติั	และรวมถงึการจดัให้มช่ีองทางบนเวบ็ไซต์ส�าหรบั

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง	ๆ	และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ	

ตามความประสงค์	โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ	

และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะด�าเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

• ด้านผู้บริหาร:	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหารซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม	และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของ	

บริษัทฯ	ได้ท�างานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง	ภายใต้บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบท่ีมอบหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

• ด้านพนักงาน:	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจราบร่ืนและประสบความ

ส�าเร็จ	บริษัทฯ	ให้โอกาสในการจ้างงาน	และความก้าวหน้าทางอาชีพที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติต่อเชื้อชาติ	

เพศ	ศาสนา	และอายุ	บริษัทฯ	ได้เน้นย�้าความตระหนักและความมุ่งม่ันในการให้ความส�าคัญต่อความเท่าเทียม

ทางเพศ	โดยจัดให้มีนโยบายความหลายหลายและความเสมอภาคแสดงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติ 

เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานและผูส้มัครงานทกุคนได้รบัการปฏบิติัด้วยความเป็นธรรมและให้เกยีรติในสถานทีท่�างาน	

โดยไม่ค�านึงถงึเพศและภมิูหลงั	ในเดือนตุลาคม	2564	บรษัิทฯ	ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพือ่เสรมิสร้างพลงัสตร ี

(Women’s	Empowerment	Principles:	WEPs)	ซ่ึงก่อต้ังข้ึนโดย	UN	Global	Compact	และ	UN	Women	ซึ่งเป็น

หลักการที่เสนอแนวทางส�าหรับธุรกิจในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ	และการเสริมสร้างพลังสตรีใน

สถานท่ีท�างาน	ตลาด	และชมุชน	บรษัิทฯ	ก�าหนดนโยบายด้านทรพัยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกบักฎหมาย	บรษัิทฯ

ม่ันใจว่าพนักงานมีความรู้	ความช�านาญที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ	และความเข้าใจใน

ข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ	มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อ

ให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต	และได้อธิบายถึงการดูแลด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยของ

พนกังานท่ีปฏบัิติการบนเรอืของบรษัิทฯ	ภายใต้หวัข้อ	“รายงานการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื”	ในรายงานประจ�าปีน้ี

		 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	จดัให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนส�าหรับพนกังานท่ีส�านกังานของบรษิทัฯ	ทัง้ในรูปของเงินเดือน 

โบนสั	และสวสัดิการต่าง	ๆ	แม้ว่าผลตอบแทนบางอย่างกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนด	ผลตอบแทนของพนักงานข้ึนอยู่

กับผลการปฏิบัติงาน	หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน	ส่วนเพิ่มอื่นๆ	/โบนัสข้ึนอยู่กับฐานะทางการเงิน	

ผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ	ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว	แม้ว่าบริษัทฯ	จะไม่มี 

ผลตอบแทนระยะยาวส�าหรบัพนกังานในรปูของ	Employee	Stock	Ownership	Plan	(ESOP)	เน่ืองจากบรษัิทฯ	เหน็ว่า 

ราคาหุ้นของบริษัทฯ	จะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง	ๆ	ซึง่พนกังานไม่สามารถควบคมุได้โดยตรงเช่นเดยีวกบัอตัราค่าระวาง

เรือในตลาดสากล	นอกจากน้ีราคาหุ้นของบริษัทฯ	ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีแท้จริง 

ดังน้ัน	บริษัทฯ	ได้จัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจ�าปี	โดย

พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่าย

โบนัสประจ�าปีแก่พนักงาน

		 บรษัิทฯ	จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน	และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก	ส�าหรบัทัง้พนกังานทีส่�านกังานและลกูเรอื 

โดยบริษัทฯ	เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ	และ



ก�าหนดเวลาการท�างานทีย่ดืหยุน่	ส�าหรบัพนกังานท่ีต้องการศึกษาในระดับท่ีสูงขึน้	นอกจากน้ี	บรษัิทฯ	ได้ส่งเสรมิ

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน	และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ

		 บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ	ซ่ึงประกอบด้วยพนักงานจ�านวน	5	คน	จากแผนกต่างๆ	เพื่อดูแล

ความเป็นอยูข่องพนกังาน	ปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัสวสัดิการของพนกังาน	ให้ 

ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการของพนักงานต่อบริษัทฯ	

• ด้านนายหน้า:	บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีานายหน้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของบรษัิทฯ	และ

เป็นผูท้ีมี่บทบาทส�าคัญในฐานะผูส้นับสนนุการด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ	บรษัิทฯ	จงึปฏบัิติกบันายหน้าด้วยความ

เป็นธรรมตามเง่ือนไขการค้าท่ีตกลงร่วมกนัและคงรกัษามาตรฐานการค้าโดยท่ัวไปไว้	เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดี 

ระหว่างกันในระยะยาว

• ด้านเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม:	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้เป็นปัจจัยส�าคัญแห่งความส�าเร็จของบริษัทฯ	

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในสินทรัพย์	บริษัทฯให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์

และข้อตกลงต่อเจ้าหนี้เงินกู้ทุกราย	ดังน้ันบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินต่าง	ๆ	รวมท้ังปฏิบัติตาม

วตัถปุระสงค์การกูเ้งิน	การช�าระคนืหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและข้อตกลงอืน่ๆ	ทีต่กลงร่วมกนัระหว่างสองฝ่าย	และ

หากบริษัทฯ	ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ข้อใดข้อหน่ึง	บริษัทฯ	จะรีบติดต่อธนาคารผู้ให้กู้ทันที

เพื่อยื่นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น	หรือเพื่อหาทางออกอื่นที่ยอมรับได้ร่วมกัน

• ด้านคู่ค้า	:	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ให้ความม่ันใจว่าคู่ค้า 

ทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน	เง่ือนไขทางการค้าต่างๆ	เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้า 

โดยทัว่ไป	รวมท้ังการปฏบัิติตามเง่ือนไขทางการค้าอย่างเคร่งครดั	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	จะเกบ็ข้อมูลของคู่ค้าไว้เป็น

ความลับ	และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ในทางไม่ชอบ

• ด้านลกูค้า	:	บริษัทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าลกูค้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของการด�าเนนิธุรกจิของ	

บรษิทัฯ	บรษิทัฯ	จงึปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า	ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างดีทีส่ดุ	รวมท้ังการให้ 

บริการที่ได้มาตรฐาน	และการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว 

เว้นแต่มีข้อกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ก�าหนด	หรอืได้รบัการยนิยอมจากผูเ้ป็นเจ้าของสารสนเทศ	รวมถงึประเด็นทาง

ด้านการตลาด	การก�าหนดราคา	รายละเอียดของการให้บริการ	คุณภาพ	และความปลอดภัย

• ด้านคู่แข่งทางการค้า:	บริษัทฯ	ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดี	และละเว้นการท�าลาย 

ชือ่เสียงของคูแ่ข่งทางการค้าต่าง	ๆ	ด้วยข้อกล่าวหาทีไ่ม่เป็นจรงิ	รวมท้ังละเว้นการเข้าถงึข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของ

คูแ่ข่งทางการค้าหรอืใช้วธีิการทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม	บรษัิทฯ	มุ่งม่ันในการแบ่งปันข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

อุตสาหกรรมการเดินเรือ	รวมถึงข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

		 ในปี	2565	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทหรือคดีความกับคู่แข่งทางการค้า

• ด้านชมุชนและสังคม:	บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดีถงึความรบัผดิชอบต่อชมุชน	โดยสนบัสนุนกจิกรรมของชมุชน

อย่างสม�่าเสมอ	รวมท้ังเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีก�าหนดไว้ในกฎหมายและพยายาม

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม	โดยบรษัิทฯ	ได้รายงานส่วนนีแ้ยกไว้ภายใต้หวัข้อ	“รายงานการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื”	 

ในรายงานประจ�าปีนี้

• ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ:	นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ

การเดินเรอืซึง่บรษิทัฯ	ต้องปฏบัิติตามและได้อธิบายไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี	้บรษัิทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่า

ภาครัฐบาลคือ	ผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ	ท�าหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นไปด้วยความ

ยุติธรรม	และมีความโปร่งใส	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้ง

กฎหมายต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	และได้รวมการสอบทานการปฏบิติัตามระเบียบข้อบงัคับ

ต่าง	ๆ 	ให้เป็นหนึง่ในหน้าทีข่องฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซ่ึงมผีูต้รวจสอบภายในท่ีมีคณุสมบติัเป็นหวัหน้าฝ่าย	โดยฝ่าย



ตรวจสอบภายในได้จัดท�ารายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง	ๆ	ประจ�าปี	และรายงานผลโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกจิการ	ตามรายละเอยีดท่ีกล่าวในหวัข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และก�ากับดูแลกิจการ”	ในรายงานประจ�าปีนี้

• ด้านส่ิงแวดล้อม:	บรษัิทฯ	ตระหนกัดีว่าการจดัการด้านการขนส่งทางทะเลทีข่าดความรบัผดิชอบนัน้	จะก่อให้เกดิ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน�้า	และ/หรือ	มลพิษทางอากาศ	

		 บริษัทฯ	มีความมุ่งม่ันท่ีจะปกป้องและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดูแลรักษา 

ส่ิงแวดล้อม	โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และส่งเสริม

การปฏิบัติตามนโยบายนี้	ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง	ๆ	และจริยธรรรมทางธุรกิจของ	

บริษัทฯ	ได้รายงานไว้ภายใต้หัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

• การเคารพหลกัสิทธมินุษยชน:	บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	ทกุคนต้องปฎิบติั

ตามกฎหมายสิทธิมนษุยชนอย่างเคร่งครดั	รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้แรงงานหรอืการใช้แรงงานเด็ก 

บรษัิทฯ	ไม่สนบัสนนุกจิกรรมใด	ๆ	ทีล่ะเมดิหลกัสทิธิมนษุยชน	ผูมี้ส่วนได้เสียทกุกลุม่ได้รบัการปฏบิติัด้วยความ

เสมอภาค	โดยเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ	ถิ่นก�าเนิด	เพศ	อายุ	ศาสนา	สีผิว	สภาพร่างกาย	

ฐานะ	หรอืชาติตระกลู	นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ยงัส่งเสรมิให้พนัธมิตรทางธุรกจิ	คูค้่า	และผูเ้กีย่วข้องในห่วงโซ่อปุทาน

ของบริษัทฯ	และรวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งในและต่างประเทศ	ด�าเนินธุรกิจด้วยการ

เคารพสิทธิมนุษยชน

		 ในปี	2565	บริษัทฯ	ไม่ได้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัย์สินทางปัญญา:	บรษิทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานของบรษัิทฯ	ทุกคน 

ต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า	สิทธิบัตร	ลิขสิทธ์ิ	ข้อมูลความลับ

ทางการค้า	และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น	ๆ	ตัวอย่างเช่น	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง	

โดยโปรแกรมท่ีใช้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบและติดต้ังโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

ยังส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือข้อมูลที่น�ามาใช้ในการท�างานไม่ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้อื่น	เป็นต้น

3.		 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บรษิทัฯ	มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	อย่างเข้มงวด	ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูล

ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	และรายงานอื่น	ๆ	โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	โดยผ่านช่องทาง

ที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

	 	 3.1		 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินของบรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

ในรายงานประจ�าปี	โดยมีการน�าเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจ�าปีนี้

	 	 3.2		 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทั้งรายงานข้อมูลทาง 

การเงนิและข้อมูลท่ัวไป	ตลอดจนข้อมูลส�าคญัทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ	ดังกล่าว	เพือ่ให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เกีย่วข้องรบัทราบผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	จดหมายแจ้งข่าว	และจาก

การติดต่อกบักรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิทฯ	จดัต้ังหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์	เพือ่เผยแพร่ข้อมูลแก่ผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนได้เสียอืน่	ๆ 

รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์	เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบริษัทฯ	และธุรกิจของบริษัทฯ	ข้อมูลบริษัทฯ

และข้อมูลผลการด�าเนินงานได้น�าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯและช่องทางอื่น	ๆ



	 ช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์มี	3	ช่องทาง	ดังต่อไปน้ี

• ทางอีเมล์:	ir@preciousshipping.com

• ทางโทรสาร:	+662-236-7654

• ติดต่อผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ:	ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้เปิดเผยภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้าง

การก�ากับดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 บรษัิทฯ	ได้เข้าร่วมกจิกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ต่างๆ	มากมาย	โดยมีกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืกรรมการบรหิารเข้าร่วม

กิจกรรม	ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง
พบปะ/  

การสื่อสารกับนัก
วิเคราะห์ 

พบปะ/  
การสื่อสารกับ 

นักลงทุน 

การน�าสนอ
(Presentations) 

Road shows

การให้สัมภาษณ์
แก่หนังสือพิมพ์

และทีวี
รวม

2565 29 15 9 11 64

2564 69 19 11 14 113

2563 29 26 10 4 69

4.		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 4.1			 ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการปฏบิติัหน้าทีข่องตน	และด�าเนนิธุรกจิให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบงัคับใช้	สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในเรื่องใด	ๆ	ที่อาจจะมีผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ส�าหรับเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับการตัดสินใจหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• สิทธิที่จะก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	และเลขานุการบริษัทฯ

• คณะกรรมการบรษัิทฯ	มีอ�านาจทีจ่ะขายหรอืจ�านองอสงัหารมิทรพัย์ใดๆของบรษัิทฯ	หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์

ใด	ๆ	ของบริษัทฯ	ท่ีมีระยะเวลามากกว่าสามปีข้ึนไป	หรือให้	หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล

หรือยื่นข้อพิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา

• การอนุมัติผลการด�าเนินงานประจ�าปีและรายไตรมาส

• อนุมัติพันธกิจ	ค่านิยมหลัก	และจรรยาบรรณของธุรกิจ

• อนุมัติการตัดสินใจที่ส�าคัญในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษัท	ฯ	และนโยบาย

• การตัดสินใจในการลงทุนที่ส�าคัญและการท�าสัญญาที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญให้กับบริษัทฯ

• เรื่องใด	ๆ	และ/หรือรายการที่อยู่ภายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับตาม 

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

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดบทบาทหน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ

อย่างชัดเจน	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 	 4.2			 ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	(Board	Diversity)

	 บริษัทฯ	ได้พิจารณาจัดท�า	Board	Skill	Matrix	เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในคณะกรรมการให้

สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ	บรษัิทฯ	ค�านงึถงึการเพิม่ความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบรษัิทฯ	

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาท่ียั่งยืน	ดังน้ัน 



กรรมการบรษัิทฯ	จงึมีคุณสมบัติทีห่ลากหลายท้ังในด้านเพศ	อาย	ุการศึกษา	ทกัษะ	ความรู	้และประสบการณ์ในการประกอบ

อาชพี	ส�าหรบัการพจิารณาเลอืกกรรมการใหม่	คณะกรรมการจะพจิารณาถงึคุณสมบติัของผูส้มคัร	พจิารณาทกัษะผสมผสาน

กัน	พิจารณาความหลากหลาย	และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทฯ	มีสัดส่วนทีส่มัพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของกจิการ	และความซบัซ้อน 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน	11	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหาร	3	ท่าน	ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารและเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทฯ	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	

8	ท่าน	ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ	4	ท่าน	(ร้อยละ	36	ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ	ท้ังคณะ)	นอกจากน้ี	คณะกรรมการบริษัทฯ	

ประกอบด้วยกรรมการผู้หญิง	4	ท่าน	(ร้อยละ	36	ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ)

	 	 4.3			 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ดแูลให้แน่ใจว่า	บริษทัฯ	มีระบบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาแทนที่ต�าแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการ	หรอืต�าแหน่งระดับบรหิารท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	คณะกรรมการสรรหา

ได้รับการแต่งต้ังให้มาท�าหน้าท่ีเสนอแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารท่ีส�าคัญ	(กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร)	ต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพิจารณาผู้สมัครท่ีเหมาะสมจากผู้สมัครท้ังภายในและภายนอก	คณะกรรมการสรรหาท�าหน้าที่

พิจารณาทักษะ	ประสบการณ์	และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร	เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เพื่อสนับสนุนแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งน้ี	ในปี	2565	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในการจัดหาและการรักษาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติ	และมีทักษะสูง	

อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งเพื่อดึงดูด

และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ	ท่ีมีความสามารถ	นอกจากน้ีบริษัทฯ	ได้จัดเตรียมและเพิ่มพูนทักษะท่ีส�าคัญ	เช่น	การจัดการ

ความรู	้การจดัการแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	และโปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้�าซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาผูบ้รหิาร

ของเราและกระบวนการของแผนสืบทอดต�าแหน่ง

	 	 4.4			 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	จึงได้ก�าหนดอ�านาจ	หน้าท่ี	ในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ผูต้ดิตามควบคมุ	และประเมนิผลออกจากกนั	เพือ่รักษาไวซ้ึง่การถว่งดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ 

ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน	และบัญชี	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน	และเพียงพอ

เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

	 บรษิทัฯ	มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่าการปฏบิติังานหลกั	และกจิกรรมทางการเงนิท่ีส�าคญั

ของบรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางทีก่�าหนด	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิทฯ	มีการ

ปฏบิติัตามกฎหมาย	และกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบรษัิทฯ	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบการปฏบิติังาน

แต่ละแผนก	และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการ	เพือ่ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระจากผู้บริหาร

	 นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและ 

เพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.	 	เพือ่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏบัิติงาน	รวมทัง้การใช้ทรพัยากรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

ต่อบริษัทฯ

2.	 เพื่อความถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3.	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง



	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเส่ียงและมีหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการ

บริหารความเส่ียงขององค์กร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ให้ด�าเนินไปอย่าง

รัดกุมมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์	ทางคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดและเปิดเผยนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และในหัวข้อ	“การควบคุมภายใน”	ในรายงานประจ�าปีนี้

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	ซ่ึงมหีน้าทีต่รวจสอบและประเมินการปฏบัิติตามกฎระเบยีบท่ีเกดิข้ึนภายใน

องค์กร	เพื่อลดความเส่ียงด้านกฎหมายและเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบและข้อบงัคบั	และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบรษิทัฯ	อกีทัง้พฤตกิรรมในองค์กรสอดคล้องกบัแนวทาง

ปฏิบัติของบริษัทฯ

การดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ก�าหนดหน้าท่ีและความรบัผดิชอบส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนให้รบัทราบ

และปฏบัิติตามนโยบายและแนวปฏบัิติซึง่ได้ระบไุว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิติัในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส	และกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อเป็น

กลไกในการติดตามดูแลการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	เพือ่ให้ม่ันใจว่าการปฏบิติังานท้ังหมดเป็นไปตามนโยบายและหลักการ

ดังกล่าว	หากกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวอาจได้รับโทษทางวินัยอย่างเข้มงวด

1.	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการได้ก�าหนดนโยบายทีค่รอบคลมุข้ันตอนการ

อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	ได้วางนโยบายส�าคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	ส�าหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

• หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

• ในกรณีท่ีจ�าเป็นต้องท�ารายการเช่นนั้นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ให้ท�ารายการเช่นว่านั้นเสมือนท�ากับบุคคล

ภายนอก	อย่างไรก็ตาม	ก่อนเข้าท�ารายการดังกล่าว	จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและได้รับการอนุมัติ

โดยผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	

• นอกจากนั้น	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในข้ันตอนการ

พิจารณาอนุมัติ

• ในกรณีทีเ่ข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	จะต้องปฏบัิติตาม

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

• ในกรณีท่ีกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงานหรอืบุคคลในครอบครวัเข้าไปมีส่วนร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการท่ีแข่งขนั

กับธุรกิจของบริษัทฯ	หรือกิจการใด	ๆ	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	จะต้องแจ้งต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

• ในกรณทีีก่รรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอื	พนักงานไปเป็นกรรมการ	หุน้ส่วน	ทีป่รกึษา	หรอืมส่ีวนร่วมในบรษิทัอืน่	หรอื

องค์กรทางธุรกจิอืน่	การด�ารงต�าแหน่งนัน้จะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ	และการปฏบิติัหน้าท่ีโดยตรง

ในบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	จัดให้มีมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

• 	กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบเป็นประจ�า



• กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว	โดยปกติ

แล้วกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดๆ	จะออกไปจากท่ีประชุมและกลับเข้ามาในท่ีประชุมอีกครั้ง	

เมื่อเรื่องนั้นๆ	ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บรษัิทฯ	ทราบถงึการมีส่วนได้เสยีของตนหรอื

ของบุคคลใกล้ชดิทีมี่ความเกีย่วข้อง	(ถ้ามี)	เพือ่ให้บรษัิทฯ	มีข้อมูลส�าหรบัใช้ประโยชน์ในการปฏบัิติตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	รายงานการมีส่วนได้เสีย	ดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้

กรรมการและผู้บริหารท�าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติ	ดังนี้

-	 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ต้องส่งแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	และ 

ผู้บริหาร”	ภายใน	30	วัน	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

-	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”	กรรมการและผู้บริหาร

ต้องปรบัปรงุข้อมูลในแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	โดยทันทหีรอืภายใน	7	วนั 

ท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

-	 เลขานุการบริษัทฯ	ส่งส�าเนาแบบ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”	ให้กับประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ภายใน	7	วันท�าการ

นับจากวันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

• ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี	หากมี

รายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น	ผู้บริหารหรือพนักงานรายน้ันต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 

รับทราบผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

• ในปี	2565	ผู้บริหารและพนักงานทุกคน(ร้อยละ	100)	เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปีผ่าน

ทางแบบฟอร์มออนไลน์

	 	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการท่ีอาจน�ามาซ่ึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

และได้พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุคร้ัง	รวมทัง้มีการปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบัติที่

บรษัิทฯ	ก�าหนด	อกีท้ังการท�ารายการดังกล่าวได้อยูบ่นพืน้ฐานเสมือนท�ารายการกบับุคคลภายนอก	(Arms-Length	Basis)	ซึง่

เป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไปและได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ	คู่สัญญา	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ใน

รายงานประจ�าปีอย่างครบถ้วนแล้ว

	 อีกท้ังคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่อง

การท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยจัดให้บรรจุเร่ืองดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

ทุกปี	ส�าหรับปี	2565	ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดูแลกิจการ	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ	ครั้งท่ี	1/2566	ในเดือนกุมภาพันธ์	2566	ซ่ึงพบว่า	

บริษัทฯ	มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยรายการที่บริษัทฯ	มี

อยูใ่นปัจจบัุนเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ	และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดย

ท่ัวไป	โดยยึดถือราคาตลาดเป็นส�าคัญ	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงาน

ประจ�าปีอย่างเพียงพอแล้ว

	 นอกจากน้ี	ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏบัิติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เรือ่งการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิติการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	พ.ศ.	2546	และทีมี่การแก้ไขเพิม่เติม	และ

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนที	่ทจ.21/2551	เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม 

รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เรื่องค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา	89/12	(1)	



แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในรายงานประจ�าปีนี้และรายงานผล

การสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	เป็นรายการที่

เหมาะสม	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.	 	 การจัดท�ารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 เพือ่ก�ากบัดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู	ต้องรายงานการเปลีย่นแปลง

ในการถอืครองหลกัทรพัย์บริษัทฯ	(หุ้นและ/หรอืใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้)	ในส่วนของตนเอง	(รวมถงึคูส่มรสและบตุร

ทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ)	ต่อบรษัิทฯ	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ภายใน	3	วนัท�าการนับ

จากวันท่ีมีการซ้ือขาย/โอนหุ้นและ/หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง

หลักทรพัย์	(หุน้และใบส�าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้)	ของกรรมการก�าหนดให้มีการรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	

ทราบทุกไตรมาส

3.	 	 การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน

	 บรษัิท	พรเีชยีส	ชพิป้ิง	จ�ากดั	(มหาชน)	มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลทีส่�าคัญทัง้หมด	(ท้ังทีเ่ป็นข้อมลูทางการเงนิและ

ข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัทางการเงิน)	ให้กบัผูถ้อืหุน้	นกัลงทุนและประชาชนท่ัวไปในเวลาท่ีเหมาะสม	โดยบรษัิทฯ	มีการควบคมุ

ภายในที่รัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วน

	 ท้ังนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญให้

ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส	ซ่ึงการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร	และพนักงานระดับอาวโุส	ซ่ึงมหีน้าทีท่ี่จะต้องดูแลและป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูทีเ่ป็นความลบั	และข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	

หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ	อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานในการ

หาประโยชน์ส่วนตน	หรอืในเรือ่งการท�าธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษัิทฯ	หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	ซึง่บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

และแนวทางปฏบิติัไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและแนวทางปฏบิติัท่ีดีของบรษัิทฯ	ซึง่ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	ภายใต้

หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

	 ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	กรรมการและผูบ้รหิารลงนามรบัทราบ 

ถงึข้อก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของตนต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน	3	วันท�าการนับต้ังแต่วันท่ีมีการซ้ือขาย/โอน	หุ้น	และ/หรือ	ใบส�าคัญแสดง

สิทธิซ้ือหลักทรัพย์	(แล้วแต่กรณี)	รายงานดังกล่าวยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

กับกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้	(1)	คู่สมรส	(2)	ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	(3)	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และ	(4)	

นิติบุคคลท่ีกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ถือหุ้นรวมกัน

เกนิกว่าร้อยละ	30	ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักล่าว	ทัง้นี	้บคุคลล�าดับที	่(1)	-	(4)	ดังกล่าว	รวมเรยีกว่า	 

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

	 เลขานุการบริษัทฯ	รายงานการเปลีย่นแปลงในการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกไตรมาส

	 นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทฯ	ได้ก�าหนดห้ามบุคคลดังต่อไปนี	้เข้าท�ารายการซ้ือขาย/โอนหุน้และใบส�าคญั

แสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์	(แล้วแต่กรณี)	ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ	และ	2	วัน	หลัง

เปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว	และอย่างน้อย	5	วันก่อนการเปิดเผยรายการส�าคัญต่อสาธารณะ	(หรือที่เรียกว่า	“Silent	Period”)

• กรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	(รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง)	และ

• พนักงานฝ่ายการเงิน	ฝ่ายบัญชี	ฝ่ายกฎหมาย	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	และฝ่าย 

นักลงทุนสัมพันธ์	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต่าง	ๆ



	 หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและก�ากบัดแูลแจ้งให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทราบถงึช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหุน้	(Silent	Period)	ล่วงหน้า 

เป็นประจ�าผ่านทางอีเมล์	และก�ากับดูแลการปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

	 ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	แจ้งบริษัทฯ	ถึงความตั้งใจทั้งของตนเอง

และบคุคลทีเ่กีย่วข้องล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วนัก่อนเข้าท�ารายการทีจ่ะซือ้ขายหุน้/ใบส�าคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	

(แล้วแต่กรณี)

	 นอกจากน้ี	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายส�าหรับนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งก�าหนดไว้ว่าใน

ช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินตามก�าหนดการ	(หรือที่เรียกว่า	“Silent	Period”)	ห้ามโฆษก

ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ	พูดคุยถึงผลประกอบการในอนาคตและการคาดการณ์ใด	ๆ	ของกลุ่มบริษัทฯ	กับส่ือมวลชน 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และนักลงทุน

	 โดยระหว่างปีที่ผ่านมา	บริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	และไม่พบการละเมิดนโยบายนี้

4.	 	 การต่อต้านการทุจริต	(Anti-Corruption)

	 	 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

	 บริษัทฯ	มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น	ทุกรูปแบบ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือ	บริษัทฯ	ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น	โดยบริษัทฯ	

ให้ความส�าคญัอย่างจรงิจงักบัการติดสินบนและการคอร์รปัชัน่ต่างๆ	(หากมี)	การละเมดินโยบายนี	้บรษัิทฯ	ถอืเป็นการกระท�า

ผิดร้ายแรง	โดยจะมีการด�าเนินการทางวินัย	รวมไปถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด

	 เพือ่เป็นเครือ่งยืนยันในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่	บรษัิทฯได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุรติในปี	2561	โดยบริษัทฯ	ได้ร่วมให้สัตยาบันเพือ่รบัทราบข้อตกลงในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	ต่อมาในวันที่	5	สิงหาคม	2562	

บริษัทฯ	ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

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

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	โดยบริษัทฯ	ขอให้พันธมิตรทางธุรกิจงดมอบของขวัญแก่บุคลากรทุกคนในทุกโอกาส	

ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	และได้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปี	2565	

นโยบายงดรบัของขวญันีเ้ป็นการส่งเสรมิการปฏบัิติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีของ	

บริษัทฯ

	 ในปี	2565	บริษัทฯ	ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงอย่างต่อเน่ืองในเรื่องจริยธรรม	รวมถึงมุมมองในเรื่องการต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชั่น	ซึ่งกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องตลอดทั้งปี	มีดังนี้

• การจดัอบรมเก่ียวกับแนวทางปฏบิติัด้านจรยิธรรมด�าเนินงานในบรษิทัฯ	นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	และนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ

• การประเมินความเส่ียงเกีย่วกบัสินบนและการทุจรติ	ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างเหมาะสม

• ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น	และการติดสินบน	เช่น	แนวทางปฏิบัติในการให้

และการรับของขวัญและสิ่งตอบแทน	หรือการช่วยเหลือทางการเมือง	เป็นต้น	รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติน้ีได้เปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	และในนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบร่วมกัน	พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• การสอบทานระบบการควบคมุภายใน	และวธีิการควบคมุภายในเพือ่ให้แน่ใจว่ามีกลไกป้องกนัการให้สินบนและ

การทุจริตที่มีประสิทธิผล

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบ	เพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั้นตอนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ



	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	จดัให้มช่ีองทางส�าหรบัรายงานการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม	การทุจรติ	หรอืการคอร์รปัชัน่ใดๆ	อกีท้ัง

ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว

	 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น	บริษัทฯ	ได้ท�าการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุความเสี่ยง

ด้านการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้	บรษัิทฯ	ได้ส่ือสารจริยธรรมธุรกจิและแนวปฏบิติัของบรษัิทฯ	ให้พนักงานและพนัธมติรทางธุรกจิ

รับทราบ	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

5.	 	 นโยบายการแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing	Policy)	

	 เพือ่ม่ันใจว่ามีการปฏบัิติต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจรยิธรรมธุรกจิและแนวทาง 

ปฏิบัติ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีช่องทางการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง	(ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)	เพื่อให ้

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัธุรกจิ	ข้อร้องเรยีน	หรอื	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความเส่ียง	หรอืผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้เสยีจาก

การด�าเนินธุรกจิ	หรอืจากการปฏบัิติงานไม่ถูกต้อง	หรอืการละเมดิหลกัจรยิธรรมธุรกจิ	และแนวทางปฏบัิติทีบ่รษัิทฯ	ก�าหนดไว้ 

หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนกรณีพเิศษ	เช่น	กรณีท่ีผูบ้รหิารกระท�าผดิศีลธรรม/ไม่ซือ่สัตย์	การกระท�าผดิจรรยาบรรณ	หรอืผดิกฏหมาย	

เป็นต้น	ทัง้นี	้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆสามารถส่งข้อความดังกล่าวทางไปรษณย์ีหรอือเีมล์ให้กบั	คุณชยัภทัร	ศรวีสิารวาจา 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์

คุณชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา

เลขที่	217/79	คริสตัลการ์เด้นคอนโดมิเนียม	ซอยสุขุมวิท	4	ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	ประเทศไทย

ทางอีเมล์

chaipatr@capmaxx.co.th	

	 	 กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

	 เม่ือบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว	บริษัทฯจะด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	ตรวจสอบ	และ

ก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ทัง้หมด	หลังจากนัน้ผูท่ี้มีหน้าทีร่บัผดิชอบเรือ่งดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการด�าเนนิการ	และรายงานผลแก่ผูท้ีเ่หมาะสม	และ

เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการร้องเรยีนให้เรยีบร้อย	การรายงานผลจากการด�าเนนิการ	จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการและ/หรอืกรรมการท่านอืน่ท่ีเกีย่วข้อง	ตามล�าดับ	แล้วแต่กรณี

	 	 การรักษาความลับ

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการกระท�าต่างๆที่ไม่ถูกต้อง	ต้องการให้เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ 

ตามหลักการแล้ว	บริษัทฯ	จะจดัการกบัทุกข้อร้องเรียนโดยเกบ็รกัษาเป็นความลบัและบรษัิทฯ	หวงัว่าผูร้้องเรยีนกจ็ะเกบ็ข้อมูล

ดังกล่าวไว้เป็นความลับเช่นกัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

	 อย่างไรกต็าม	ในบางสถานการณ์ผูร้้องเรยีนอาจต้องมาให้ถ้อยค�าหรอืแสดงหลกัฐานต่อเจ้าหน้าที	่ในกรณีเช่นนัน้	บรษัิทฯ

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมลูทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับ	แต่บริษทัฯจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จ�าเป็นเท่านั้น	นอกจากนี้	

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ร้องเรียนหากไม่ได้รับความยินยอมก่อน

	 	 การปกป้องผู้รายงาน

	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	บริษัทฯ	

จะไม่เปิดเผย	ชื่อ	ที่อยู่	ภาพ	หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	

ผู้ที่รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมทางธุรกิจ	หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ	

ของบริษัทฯ	จะได้รับการคุ้มครอง	และความเป็นธรรมภายใต้นโยบายนี้	พนักงานที่กลั่นแกล้งหรือตอบโต้ผู้ร้องเรียนจะต้อง

ถูกลงโทษ	และรวมถึงการเลิกจ้างงาน



	 ส�าหรบัข้ันตอนการปฏบิติั	และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีนได้เปิดเผยไว้ใน	“คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏิบัต”ิ	

ของบริษัทฯ	ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ	พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 	 การรายงานเท็จ

	 รายงานที่พิสูจน์แล้วว่ามาจากข้อมูลท่ีเป็นเท็จถือเป็นการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ	ซ่ึง

อยู่ภายใต้การลงโทษตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ	และ/หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 การติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบรษัิทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดูแลกจิการเป็นผูติ้ดตามการปฏบิติัตามมาตรการ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น	เลขานุการบริษัทฯ	ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้	รวบรวมผลการปฏิบัติและรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจ�าทุกปี	รวมถึงสรุปผลและรายงานการ

ละเมิดให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปี

	 ท้ังน้ี	ในปี	2565	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ท่ีมีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากการ

แจ้งเบาะแสและไม่มีการละเมิดทางจริยธรรม


