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การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการบริษัท 

 2. คณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 3 คณะ

รายละเอียดของแต่ละคณะ มีดังนี้ 

1.	คณะกรรมการบริษัท

  1.1		 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

    • คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการเปิดเผย 
    นโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

   • คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งใน 
    ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
    ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง 
    ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

   • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ 
    มีการถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน 

   • การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำาเนินการด้วยความ 
    โปร่งใสและชัดเจน 

   • กรณทีีม่กีรรมการครบวาระออกจากตำาแหนง่กรรมการ ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการโดยมติการแตง่ตัง้ 
    กรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
    ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

   • กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ 
    พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะ 
    กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น 
    กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้ง 
    บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

	 1.2		 คุณสมบัติของกรรมการ 

   • กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ 
    ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระทำาโดยสุจริตไม่เคยถูก 
    ลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

   • กรรมการตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิธรุกจิ มคีณุธรรม มคีวามซือ่สตัย ์ 
    และมีเวลาอย่างเพียงพออุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

   • กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่กรรมการของ 
    บริษัท โดยกำาหนดให้กรรมการควรดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
    ไม่เกิน 5 บริษัท 

   • กรรมการต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน 
    ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
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 1.3		 กรรมการอิสระ

   กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วน 
 เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ มีดังนี้ 

   •  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล 
    ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

   • ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจ 
    ควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจาก 
    การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

   • ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส  
    พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ 
    เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

   • ไมม่หีรอืเคยมสีมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย บรษิทัใหญ ่หรอืนติบิคุคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะ 
    ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 
    กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่ 
    อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

   • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ 
    หุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสำานกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัช ี
    ของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะพน้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   • ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ  
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
    ทัง้นีใ้นกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเปน็นติบิคุคลใหร้วมถงึการเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ  
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ 
    น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   • ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน้ตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญห่รอืผู้ถอืหุน้ซึง่เปน็ผู้เกีย่วขอ้ง 
    กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

   • ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ปน็ 
    หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน 
    ประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
    อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

   • ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็อสิระเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทั กรรมการอสิระอาจ 
    ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย 
    ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 

 

 1.4		 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   • ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และขอ้บงัคับ กฎระเบยีบตา่งๆ ของบรษิทั ตลอดจนมตคิณะกรรมการ  
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยคำานึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
    ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

   • คณะกรรมการทำาหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท กำาหนดวิสัยทัศน์ 
    และภารกจิ กลยทุธ ์เปา้หมายทางธรุกจิ งบประมาณ รวมทัง้กำากบั ควบคมุ ดแูลใหฝ่้ายจดัการดำาเนนิงานตามนโยบาย 
    และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   • คณะกรรมการทำาหน้าที่จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ 
    นโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วเปน็ประจำา นอกจากนีย้งัส่งเสรมิ 



49

    ให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน 
    ด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
    อย่างจริงจัง 

   • พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตาม 
    ความเหมาะสมและความจำาเป็น โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมำ่าเสมอ 

   • กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำาหนดกลยุทธ์ การบริหารงานการใช้ทรัพยากร  
    การแตง่ตัง้กรรมการและการกำาหนดมาตรฐานในการดำาเนนิธรุกจิ รวมทัง้พรอ้มทีจ่ะคัดค้านการกระทำาของฝา่ยจดัการ 
    หรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

   • คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาทำารายการที่อาจมีความ 
    ขัดแยง้ของผลประโยชนจ์ะตอ้งมแีนวาทางทีช่ดัเจน เปน็ไปเพือ่ผลประโยชนข์องบรษิทัและผู้ถอืหุน้โดยรวมเปน็สำาคญั  
    โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไมค่วรมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการจะตอ้งกำากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กำาหนด 
    เก่ียวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 
    ครบถ้วน 

   • จัดให้มีการกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำารายการระหว่างกัน 
   • คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคมุการดำาเนนิงาน รายงานทางการเงนิ และการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และ 

    นโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ 
    การควบคุมดังกล่าว และระบบที่สำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   • คณะกรรมการจะกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร  
    โดยใหฝ้า่ยจดัการเปน็ผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเปน็ประจำา และควรมกีารทบทวนระบบ 
    หรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ และในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บวา่ระดบัความเสีย่ง 
    มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 

   • จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือคณะ 
    กรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ใน 
    รายงานประจำาปี 

   • จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรือมีข้อสงสัย 
    เกีย่วกบัรายการหรอืการกระทำาซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนีบัสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทั  
    คณะกรรมการต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   • จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่สำาคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง 
    สมำ่าเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการกำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดใหมีเลขานุการ 
    บรษิทัเพือ่ช่วยดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบรษิทัปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 
    และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

   • จัดให้มีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ 
    ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

   • ปฏิบัตหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 

	 1.5		 การประชุมคณะกรรมการ 

   • คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุม 
    วาระพิเศษตามความจำาเป็น 

   • กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้อง 
    กำาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

   • การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวันเวลา  
    สถานท่ี และวาระทีจ่ะประชมุไปยงักรรมการทกุคนลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณจีำาเปน็รบีดว่น 
    เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
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   • การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ 
    ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน 
    กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หก้รรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธาน 
    ในที่ประชุม

   • การวนิจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชมุคณะกรรมการ ใหถ้อืเสยีงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน  
    และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่มากขึน้อกีหนึง่เสยีงเปน็เสยีงชีข้าด ทัง้นีก้รรมการทีม่ ี
    ส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

   • คณะกรรมการมอีำานาจเชญิฝา่ยจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัมาใหค้วามเหน็เขา้รว่มประชมุ  
    หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

   • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ามาร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลก 
    เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความารับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

   • ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำาหน้าที่จดบันทึกการประชุม

2.	คณะกรรมการชุดย่อย	

	 2.1		 คณะกรรมการตรวจสอบ	

 รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   2. นายวิชัย แซ่เซียว  กรรมการตรวจสอบ 

   3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ทได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดย 
   ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความ 
   เหมาะสมและมปีระสทิธผิลโดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน สอบทาน หลกัฐานการไตส่วนภายใน 
   เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน  
   และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก  
   เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  
   รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนหรือตามจำานวนที่กำาหนดโดยประกาศของคณะ 
   กรรมการ ก.ล.ต. ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้หมดตอ้งมคีณุสมบตัเิปน็กรรมการ 
   ทีเ่ปน็อสิระ สามารถใช้ดลุยพนิจิในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเปน็อสิระ เทีย่งธรรม และมคีณุสมบตั ิ
   ตามทีก่ำาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะทำาหนา้ที ่
   ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้อ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีส่ามารถ 
   ทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

  3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม 

  4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจำานวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการ 
   บริษัท กรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง 
   เพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้บคุคลทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นเปน็กรรมการตรวจสอบ  
   เพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบมจีำานวนครบตามทีก่ำาหนด โดยบคุคลทีร่บัตำาแหนง่แทนนัน้จะดำารงตำาแหนง่เทา่วาระทีเ่หลอือยู ่
   ของกรรมการที่ตนมารับตำาแหน่งแทน 

  5. ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัหรอืผู้ทีไ่ดร้บัการมอบหมายเปน็เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีเ่ตรยีม 
   และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  
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   และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่สิทธิออกเสียงใน 
   คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ 

  6. คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การ 
   บริหารความเสี่ยง การปฎิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมให้ทำาเป็น 
   หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด 
   ทั้งปี กรรมการทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ตำ่ากว่า 2 ใน 3 ของจำานวนครั้งที่มีการประชุม 
   ในปีนั้นๆ 

 

 2.2		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนใหม้จีำานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ 
 ของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี 
 กรรมการอิสระร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดำารงตำาแหน่งของ 
 กรรมการแตล่ะคนนัน้จะอยูใ่นตำาแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องการดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั กรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ 
 ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำาเป็นและสมควรแก่หน้าที่รับผิดชอบ 
 ตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดบประธานคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกำาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ 
 ประชุมไว้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้งเสนอและรายงานผลการ 
 ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใน 
 แต่ละครั้ง

 รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายวิชัย แซ่เซียว   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3. นางอารยา คงสุนทร   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

  1. เสนอนโยบายกากรคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธิการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  
   เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  2. ทบทวนและนำาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งควร 
   สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

  3. สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
   เป็นกรรมการ 

  4. ทบทวนสดัสว่น จำานวน และประสบการณข์องกรรมการบรษิทั รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะในการสรรหากรรมการแทนตำาแหนง่ 
   ที่ว่างลง

  5. ดูแลให้มีแผนสืบแทนตำาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  1. กำาหนดนโยบายและรปูแบบการใหผ้ลประโยชนต์อบแทนกรรมการใหส้อดคล้องกบักลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั  
   โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้ว 
   จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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  2. กำาหนดนโยบายและรปูแบบการใหผ้ลประโยชนต์อบแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ใหส้อดคล้องกบักลยทุธใ์นการดำาเนนิ 
   ธรุกจิของบรษิทั โดยตอ้งมวีธิกีารและหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน เปน็ธรรมและสมเหตสุมผล เพือ่นำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท  
   พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัท  
   คณะกรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 

  4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด  
   ณ ปัจจุบันแหละเหมาสมกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ 
   บริหาร แล้วแต่กรณี

  5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท 

  6. กำาหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำาปี  
   โดยคำานงึถงึหนา้ที ่ความรบัผดิชอบและความเส่ียงทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการใหค้วามสำาคัญกบัการเพิม่มลูค่าของส่วนผูถ้อิหุ้น 
   ในระยะยาว 

  7. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีแก่กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.3		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  2. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  3. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  1. มหีนา้ทีพ่จิารณานโยบาย กลยทุธ ์โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงและดำาเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่แผนกลยทุธท์ีน่ำาเสนอ 
   มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

  2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ

  3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม 

  4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทำาให้มั่นใจ 
   ได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้ 

  5. ให้คำาแนะนำาและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและ 
จดัการบรษิทัใหม้กีารดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์วสิยัทศัน ์และพนัธกจิทีก่ำาหนดไวโ้ดยมขีอบเขตอำานาจหนา้ทีภ่ายใตก้ฎหมาย วตัถปุระสงค์
และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมตคิณะกรรมการและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารอาจจะไปดำารงกรรมการทีบ่รษัิท
อื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจาณค่าตอบแทน  
จากนัน้จงึนำาเสนอผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเหน็ชอบโดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมส่ีวนรว่มในการกำาหนดเปา้หมาย 
การปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
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รายละเอียด
กรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 8 ท่าน ดังนี้

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
 (ก) บริษัทจดทะเบียน   2  แห่ง
 (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4  แห่ง

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี		2560 
 - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  6/6 ครั้ง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา 

 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย ) 

 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

  (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )

1.	 นายเอกพล	พงศ์สถาพร	 อายุ	54	ปี
 
 ตำาแหน่ง
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการบริษัท 

 การศึกษา
  • ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellog School of  
   Management, Northwestern University, USA
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017
  • Anti Corruption for Executive Program (ACEP)  
   รุ่นที่ 12/2014
  • Anti Corruption for Executive Program (ACEP)  
   รุ่นที่ 4/2012 /
  • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011
  • Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of  
   Honor by The Institute of Internal Audit (USA) 

	 ประสบการณ์ทำางาน	
  •	 2559	-	ปัจจุบัน
   - ประธานกรรมการ
       บรษิทั Sun Express Logistics จำากดั (ข) ประเทศสงิคโปร์
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก) 
  •	 2555	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) (ก) 
    บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด (ข)
    บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด (ข)
  •	 2555	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการ
    บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด (ข)
  • 2552 - 2555
   - กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน) 
  • 2549 - 2555
   - กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน)
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2.	 รศ.ดร.	รุธิร์	พนมยงค์	 อายุ	51	ปี

	 ตำาแหน่ง
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ 

	 การศึกษา
  • ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International  
   Logistics, Cardiff Business School,Cardiff University,  
   Wales, United Kingdom 
  • ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales 
   (L.L.M International Business Law), Universite de  
   Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France
  • ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B  
   International Law), Universite de Paris I, 
   Pantheon - Sorbonne,France 

	 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  44/2004
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)  
   รุ่นที่ 13/2005
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2007 

	 ประสบการณ์ทำางาน	
 •	2557	-	ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ก)

 •	2557	-	ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก) 
 •	2544	-	ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) (ก) 
 • 2553
  - ที่ปรึกษา Association of South East Asian Nations  
   (ASEAN) on “ASEAN Strategic Transport Action Plan  
   2011-2015” 
 • 2548 - 2554
  - กรรมการอิสระ
   บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์  จำากัด (มหาชน) 
 •	2538	-	ปัจจุบัน
  - ที่ปรึกษา United Nations Economics and Social  
   Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) :  
   transport division in Bangkok 
 •	2536	-	ปัจจุบัน
  - อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 
   ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
   โลจิสติกส์และการขนส่ง
 •	2539	-	ปัจจุบัน 
  - กรรมการ
  - บริษัท โกลบอล อินไซท์ จำากัด (ข) 
 •	2539	-	ปัจจุบัน	
  - กรรมการ
   บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำากัด (ข) 

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
  (ก) บริษัทจดทะเบียน     3 แห่ง
  (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  2 แห่ง

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี	2560 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
  - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา 
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย ) 
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
   (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )
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3.	 นายวิชัย		แซ่เซียว	 อายุ	51	ปี

 ตำาแหน่ง
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ 
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 การศึกษา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) (Graduate  
   Diploma, Taxation) รุ่นที่ 2 
  • Training in Accounting Course of Continuing  
   Professional Development Program

 ประสบการณ์ทำางาน	
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก) 

  •	 2543	-	ปัจจุบัน
   - ผู้อำานวยการสายการเงิน (CFO) /กรรมการ
    บริษัท ไทรทัน จำากัด (ข) 
  •	 2556	-	ปัจจุบัน
   - ผู้อำานวยการสายการเงิน (CFO) /กรรมการ
    บริษัท ไทรทัน - เอ็กซ์ จำากัด (ข)
  •	 2556	-	ปัจจุบัน
   - ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
    บริษัท ไทรทัน ฟิล์ม จำากัด (ข)
  •	 2558	-	ปัจจุบัน
   - ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
    บริษัท ไทรทัน-อิส จำากัด (ข)
  •	 2558	-	ปัจจุบัน
   - ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
    บริษัท เพอร์ซุท อาร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด (ข)
  •	 2556	-	2558
   - ที่ปรึกษา  
    กลุ่มบริษัทศรีไทยใหม่ 
  • 2548 - 2557
   - หุ้นส่วน
    Trinity Auditor Office  

สรุป  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
  (ก) บริษัทจดทะเบียน     1 แห่ง
  (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  5 แห่ง

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี	2560 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

 ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
  - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา 
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย ) 
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
   (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )



56 Total Logistics Service and Solution Provider

4.	 นายเจริญเกียรติ		หุตะนานันทะ	 อายุ	68	ปี

 ตำาแหน่ง
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ 
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 การศึกษา
  • ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
   อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง

 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11   
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบัน 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 ประสบการณ์ทำางาน	
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก) 
   • 2545 - 2555
    - รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์ 
     บริษัท ยูแทคไทย จำากัด  
  

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
  (ก) บริษัทจดทะเบียน     1 แห่ง
  (ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี	2560 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ /4 ครั้ง 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3 ครั้ง 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนภึงปัจจุบัน 
  - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา 
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย ) 
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
   (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )
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5.	 นางอารยา		คงสุนทร	 อายุ	53	ปี

 ตำาแหน่ง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ 
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 การศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  
   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย 
   หอการค้าไทย

 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013
  • Mini Master of Information Technology,Faculty of  
   Information Technology,King Mongkut’s Institute of  
   Technology Ladkrabang

 ประสบการณ์ทำางาน 
  •	 2559	-	ปัจจุบัน 
   - กรรมการ
    บริษัท Sun Express Logistics จำากัด ประเทศสิงคโปร์
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน))
  •	 2549	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการ 
    บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด 
  •	 2536	-	2557
   - กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด 
  •	 2549	-	2556
   - กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด
  •	 2551	-	2556
   - กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด 

	 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี	2560 

  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

	 ประสบการณ์ทำางาน 
  •	 2559	-	ปัจจุบัน 
   - กรรมการ
    บริษัท Sun Express Logistics จำากัด ประเทศสิงคโปร์
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) 
 	 •	 2549	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด 
  • 2549 - 2557
   - กรรมการบริหาร
    บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด 

6.	 นายชูเดช	คงสุนทร	 อายุ	54	ปี

 ตำาแหน่ง
  • กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /กรรมการ 

 การศึกษา
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชนาวี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
   รุ่นที่ 24 /2017 
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014

	 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี	2560 

  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  6/6 ครั้ง 
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7.	 นางสาวฐิติมา	ตันติกุลสุนทร	 อายุ	52	ปี

 ตำาแหน่ง
  • กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / กรรมการ 
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย 
   หอการค้าไทย
 
 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
  • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 
   รุ่นที่ 42/2017
  • Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที ่SEC/2014
  • SME ADVANCED รุ่นที่ 1

	 ประสบการณ์ทำางาน	
  •	 2559	-	ปัจจุบัน 
   - กรรมการ
    บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน
    กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) 
  • 2537- 2557
   - กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป 
     บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด

8.	 นางสาวพรไพเราะ	ตันติกุลสุนทร อายุ	44	ปี

 ตำาแหน่ง
  • กรรมการ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
  • Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที ่111/2014

 ประสบการณ์ทำางาน 
  •	 2557	-	ปัจจุบัน
   - กรรมการ
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) 
  • 2549 - 2559 
   - กรรมการ
    บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด
  • 2537 - 2557
   - กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี	2560 

  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3 ครั้ง

 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี		2560	
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง 
  - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3 ครั้ง
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด 

1 นางอารยา  คงสุนทร 154,320,280 23.672

2 นายชูเดช  คงสุนทร 108,939,320 16.711

3 นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.256

4 นางสาวพรไพเราะ  ตันติกุลสุนทร 46,298,200 7.102

5 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid /Small Cap อิควิตี้ 19,411,300 2.978

6 MR. LIM MENG PUI 19,202,800 2.946

7 MR. HOCK LOONG LIEN 19,202,800 2.946

8 นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ 17,024,600 2.612

9 MR.TAI WAI FUNG 15,577,060 2.389

10 นางเสาวณีย์  จริยานุวัตร 13,500,300 2.01

11 ผู้ถือหุ้นอื่น 171,565,560 26.378

รวม 651,899,500 100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำากัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกำาไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำารองตามกฎหมายในแต่ละปีสำาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลรวม
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์	WICE	โดยกรรมการและผู้บริหาร  

ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ	
ณ	วันที่	1	ม.ค.60

จำานวนหุ้นที่ถือ	
ณ	วันท่ี	31	ธ.ค.60

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง	 

เพิ่มขึ้น	/	ลดลง
ระหว่างปี	2560

1. นายเอกพล  พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท ฯ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

4. นายเจริญเกียรติ 
 หุตะนานันทะ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

154,320,280 154,320,280 ไม่มี

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการฯ สามี

6. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

108,939,320 108,939,320 ไม่มี

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภรรยา
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รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 1 ม.ค.60

จำานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค.60

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึ้น / ลดลง
ระหว่างปี 2560

7.	 นางสาวฐิติมา	
	 ตันติกุลสุนทร	

กรรมการผู้จัดการฝ่ายสนันสนุน
และปฏิบัติการ
กรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กร

66,857,280 66,857,280 ไม่มี

	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

8.	 นางสาวพรไพเราะ	
	 ตันติกุลสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กร

46,298,200 46,298,200 ไม่มี

	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

9.	 นางสาวสมใจ		ปุราชะโก ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายขายและ
การตลาด

340,000 140,000 200,000

	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

10.	นายราม		ตันติกุลสุนทร ผูจ้ดัการทัว่ไป	ฝา่ยพฒันาธรุกจิใน	
Eastern Seaboard

12,157,880 12,157,880 ไม่มี

	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

11.	นายโชคชัย		พฤฒิสาร	 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายคลังสินค้า 154,320,280 154,320,280 ไม่มี

	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

12.	นางสาวบุศรินทร์		
	 ต่วนชะเอม	

ผู้จัดการทั่วไป	
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

200,000 200,000 ไม่มี

	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ :	 (1)	 การได้มา	 /	จำาหน่ายไปของหุ้น	แสดงตามรายการการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์	 (59-2)	ของกรรมการและผู้บริหาร	 
	 	 	 ณ	ส้ินไตรมาสน้ันๆ	
	 	 (2)		 ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ	/	หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร	
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

บริษัทได้มีนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำาเนินงานของบริษัท และได้มีการเปรียบ
เทยีบกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั คา่ตอบแทนรวมทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2560 มวีงเงนิไมเ่กนิ 3,000,000 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน จำานวน

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)

 - ประธานกรรมการ 40,000

 - กรรมการ 20,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)

 - ประธานกรรมการ 25,000

 - กรรมการ 20,000

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 - ประธานกรรมการ 25,000

 - กรรมการ 20,000

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 - ประธานกรรมการ 25,000

 - กรรมการ 20,000
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รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษัท 

6/6

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6/6 
4/4

นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/6
4/4

1/1

นายเจริญเกียรติ 
หุตะนานันทะ

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 

6/6
4/4

1/1

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/6

1/1

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

6/6

นางสาวฐติมิา ตนัตกิลุสนุทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ
การและสนับสนุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

6/6

3/3

นางสาวพรไพเราะ 
ตันติกุลสุนทร

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

6/6
3/3

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมประจำาปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ทั้งนี้ 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 มีดังนี้

1/1

1/1

1/1

3/3
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร, ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยฯ จำานวน 13 คน ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน สำาหรบัผลการดำาเนนิงาน 
ในปี 2560 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 47.32 ล้านบาท

รายละเอียด ปี	2559 ปี	2560

จำานวนผู้บริหาร 13 คน 13 คน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท) 39.92 ล้านบาท 47.32 ล้านบาท

รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนัส เงินเดือน / โบนัส

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร	

บริษัทฯ ดำาเนินการวัดผลการดำาเนินงานของผู้บริหารทุกปี โดยนำาดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indica-
tor) มาใชใ้นการประเมนิผลผูบ้รหิารรวมทัง้พนกังานทกุระดบั โดยมกีารเปรยีบเทยีบ KPI ทีก่ำาหนดไวเ้ปน็เปา้หมายกบัผลการดำาเนนิงานเพือ่
พิจารณาการปรับค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำาปี

ค่าตอบแทนอื่นๆ	

 - ไม่มี -

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	

 1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

   ในปี 2560 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำานักงาน  
 อีวาย จำากัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำานวนเงินรวม 1,710,000 บาท 

 2.	 ค่าบริการอื่น

  -  ไม่มี - 
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี		
คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึง

ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีการ
กำากับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำาเนนิธรุกจิอนัจะนำาไปสูก่ารเพิม่มลูคา่ของผูถ้อืหุน้และประโยชนท์ีส่มดลุรว่มกนัของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทั คณะกรรมการ 
จึงได้กำาหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำาเนินงาน และระบบการกำากับดูแลบนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมท้ังยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของ
วนิยั นอกจากนีบ้รษัิทยงัมกีารเผยแหพรแ่ละสือ่สารใหท้กุคนในองคก์รตระหนกัในเรือ่งจรรยาบรรณและแนวปฏบิตัทิีด่โีดยไดเ้ผยแพรน่โยบาย
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.wice.co.th การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 5 หมวด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Rights	of	Shareholders) 

 บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุราย โดยคำานงึถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บัตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบักำาหนด 
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่นการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

 
 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติ 

  เพือ่รบัการพจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัไดก้อ่นวนัประชมุ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักำาหนด สำาหรบัการประชมุสามญัผู้ 
  ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ได้เปิดให้สิทธิตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ 
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 2. บริษัทฯ แจ้งกำาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ 
  สารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล และความ 
  เหน็ของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้หนงัสือมอบอำานาจฉนัทะฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และแจง้การเผยแพรเ่อกสาร 
  การประชุมยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลและพิจารณา 
  การลงมติ

 4. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และได้นำา 
  หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 

 5. กรณทีีผู่ถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ำาหนด 
  โดยกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณชิย ์แบบ ก หรอื ข. หรอื ค. และบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้กีรรมการอสิระ จำานวน 3 คน 
  เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 6. กำาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม 

 7. นำาเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้(E-Voting) ตรวจนบัคะแนนเสยีงและแสดงผลดว้ยระบบ  
  Barcode เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการประชมุสามารถกระทำาไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยำา และความโปรง่ใส บรษิทัฯ จงึจดัใหม้ผีูต้รวจสอบ 
  การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 3 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำานักงานกฎหมาย

 8. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานคณะกรรมการชุดตา่งๆ เขา้รว่มประชุมผู้ถอืหุน้ครบทกุทา่น เพือ่ตอบคำาถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้
  ซึ่งประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถาม 
  หรือแสดงความคิดเห็น  

 9. กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั เลขานกุารบรษิทั ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิและสำานกังานกฎหมายเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 
  และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถาม แสดงความคดิเหน็ และขอรบัการชีแ้จงจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบญัช ี
  ในวาระที่เกี่ยวข้อง 

 10. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่าง 
  ชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ 

 11. เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคล และสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 
  ในทุกวาระ 

 12. บรษัิทใหส้ทิธผิุถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุผูถ้อืหุน้ภายหลังเริม่การประชุมแล้วมสิีทธอิอกเสียงหรอืลงคะแนนในระเบยีบวาระทีอ่ยู ่
  ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 13. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
  หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ 

 14. สง่เสรมิใหบ้รษิทัจดัใหม้บีคุคลทีเ่ปน็อสิระเปน็ผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้  
  และเปิดเผยในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

 15. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลที่สำาคัญ โดยไม่แจ้งให้ 
  ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 

 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 16. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติที่ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว 
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทันทีเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงหรือในวันทำาการถัดไป 

 17. เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

 18. จัดทำารายงานการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกระทรวงพาณชิย ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ โดยไดบ้นัทกึประเดน็ตา่งๆ ในรายงาน 
  การประชุม พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
  หรือบัตรเสีย

 19. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำาโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ซึ่งผลการประเมิน 
  ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับคะแนน 95 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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2.	การปฏิบัติต่อผุ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)

 บรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุราย โดยไมค่ำานงึถงึ เพศ อาย ุสีผิว เช้ือชาต ิสัญชาต ิศาสนา ความเชือ่ ความคิดเหน็ทางการเมอืง 
ซึง่ผูถ้อืหุน้ทกุรายทัง้ผู้ถอืหุน้รายใหญแ่ละผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ควรไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัและเปน็ธรรมไมแ่สดงความเอนเอยีงกบัผูถ้อืหุน้ 
กลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยการใหส้ารสนเทศทีย่งัไมเ่ปดิเผย โดยบรษิทัมนีโยบายในการกำากบัดแูล เพือ่ปกปอ้งสิทธขิัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุน้อยา่งเสมอภาค 
และยุติธรรท สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทดังนี้

 1.	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  • คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลได้กำาหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ 
   การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่ 
   เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

  1.1 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท

   • ผูด้ำารงตำาแหนง่กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง จะตอ้งรายงานการถอืหลักทรพัยเ์มือ่แรกเขา้รบัตำาแหนง่และรายงานทกุครัง้ 
    เมือ่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทำาการตอ่ ก.ล.ต. และ ใหค้ณะกรรมการทกุคนและผูบ้รหิาร มหีนา้ทีร่ายงาน 
    การถือครองหลักทรัพย์ตามกฏหมาย โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งงมีการ 
    เปิดเผยในรายงานประจำาปี

   • ในกรณกีรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังาน รวมถงึคูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ มกีาร ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน 
    หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครอง 
    หลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำาหนด

   • เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง 
    ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนการเปิดเผย 
    งบการเงินแก่สาธาณชน

  1.2 การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน

   • การใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัเพือ่จดุประสงคใ์นการทำางานตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเฉพาะทีไ่ดร้บั 
    มอบหมายหรืออนุญาตเท่าน้ัน ทั้งนี้พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัท 
    เป็นการส่วนตัว

   • กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกคน ตอ้งไมใ่ช้ขอ้มลูภายในของบรษิทัทีม่สีาระสำาคัญ และยงัไมไ่ดเ้ปดิเผยสารสนเทศ 
    ตอ่สาธารณชนเพือ่ประโยชนข์องตนเองและผู้อืน่ และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายการเกบ็รกัษาและการใชข้อ้มลูภายใน 
    ที่บริษัทกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

   • กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ 
    ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

 การกำากับดูและด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกคน ปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/ 
  นิติบุคคลที่เกียวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
  ตามที่กฏหมายหรือหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 • ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการ 
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  คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก และคำานึงถึง 
  ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 • กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจจะ 
  กอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ้งผา่นการสอบทานและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ กอ่นนำาเสนอขอ 
  อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Role	of	stakeholders)

 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายม่ันใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื ไดจ้ดัทำาขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝา่ยจดัการและพนกังาน เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งยดึถอืเปน็แนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น	: บรษิทัมุง่มัน่เปน็ตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในสรา้งการเตบิโตของธรุกจิและองค์กรอยา่งมเีสถยีรภาพ รวมถงึการเตบิโตของ 
    มูลค่าบริษัทอย่างยั่งยืนมีการดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสแก่ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและ 
    สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
    ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจากผู้ถือหุ้น

 พนักงาน	: บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวหน้า และประสบความ 
    สำาเร็จ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาสในการหน้าท่ี 
    การงาน ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยไม่เอาเปรียบ 
    ในการทำาสัญญาจ้างงาน มีการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม 
    ศักยภาพของบุคลากรพนักงานทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

 เจ้าหนี้	: บริษัทกำาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด  
    ควบคุมให้มีการชำาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท อย่างครบถ้วนตามกำาหนดเวลาและ 
    ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน นอกจากนี้จะไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อ 
    เจ้าหนี้ทุกราย

 ลูกค้า	:  บรษิทัมุง่เนน้ในการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้กลู่กคา้ โดยเอาใจใสด่แูลและรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ ใหบ้รกิารแกล่กูคา้  
    ตามมาตรฐานทีก่ำาหนดไว ้รกัษาความลบัลกูคา้ ไมท่ำาการเปดิเผยขอ้มลูของลกูคา้ หากมไิดร้บัอนญุาตจากลกูคา้บรษิทั 
    มรีะบบและหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลูกค้า มแีนวทางในการพจิารณา เพือ่เรง่ดำาเนนิการหาขอ้ยตุดิว้ย 
    ความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียน ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

 คู่แข่ง	:		 บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และจะไม่แสวงหาข้อมูล 
    ทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางธรุกจิดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมช่อบธรรม ตลอดจนไมท่ำาลายชือ่เสยีงทางธรุกจิของคูแ่ขง่ 
    โดยการกล่าวหาในทางร้าย

 สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	: บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ 
         กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำาเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหาย 
         ต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถาน 
         ประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
         และสังคมอย่างสมำ่าเสมอ 

 ภาครัฐ	: ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ี 
    เกีย่วขอ้ง และเข้าโครงการหรอืแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุรติการคอรปัชัน่ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทีส่ง่เสรมิ 
    และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ มีความตระหนักยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 
บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : 
CAC ) : ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ 
หอการคา้ไทย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอการค้านานาชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

พนกังานซึง่เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ำาคญัโดยเปน็ผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหผ้ลประกอบการโตอยา่งตอ่เนือ่ง ในการจา่ยผลตอบแทนบรษิทัฯ มุง่เนน้ 
การจา่ยผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยนำาดชันชีีว้ดัความสำาเรจ็ของงาน (Key Performance Indicator : KPI ) มาใชใ้น 
การประเมนิผลพนกังานทกุระดบั ทัง้นี ้KPIs จะมคีวามสอดคลอ้งตัง้แตร่ะดบัองคก์ร ระดบัหนว่ยงาน และระดบับคุคล เพือ่ใหเ้ปา้หมายในการ 
ทำางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด 

เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิิผลและ
ความโปรง่ใส คณะกรรมการบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื จงึจดัใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแสรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่ถือว่าเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย รวมถึงที่อาจเกิดขัดแย้งกับผู้เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ กำาหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์บริษัท   : www.wice.co.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  :  คณะกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Araya@wice.co.th 
     เลขานุการบริษัท   secretary2@wice.co.th
จดหมายธรรมดา  :   คณะกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
     88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ	: ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไมต่อ้งเปดิเผยชือ่แตอ่ยา่งใด และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ  
  ดำาเนนิการตรวจสอบข้อมลูหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผู้ีแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนแลว้นำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
  ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
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กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำาผิด
บรษิทัฯ กำาหนดหลกัเกณฑก์ารรอ้งทกุขใ์หพ้นกังาน กรณพีนกังานมคีวามคดิเหน็หรอืความขดัแยง้ทีเ่กีย่วกบัสภาพการจา้ง การทำางาน 

สิทธิประโยชน์ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ ดังนี้

ความหมายและขอบเขตการร้องทุกข์
 (1) ข้อร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำางาน มิใช่เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำางาน

 (2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงานต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อขัดแย้ง ว่าด้วยระบบ หรือวิธีการทำางาน สิทธิประโยชน์  
  สัญญาหรือสภาพการจ้าง ความประพฤติและความเป็นธรรมของพนักงาน 

 (3) ข้อร้องทุกข์ต้องมิใช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก ซึ่งตัวบุคคล

วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์

 (1) ก่อนที่จะเข้าดำาเนินการร้องทุกข์ตามขั้นตอน พนักงานควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนและผู้บังคับบัญชา 
  ทกุคนควรใหค้วามสสำาคญัแกป่ญัหาพนกังาน ไมว่า่จะเล็กนอ้ยเพยีงใด จะตอ้งไมท่ิง้ปญัหา และตอ้งพยายามแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ 
  โดยเร็ว 

 (2) หากปญัหาของพนกังานไมไ่ดร้บัการแก้ไขในเวลาอนัสมควร หรอืเปน็ปญัหาเกีย่วกบัผู้บงัคบับญัชาโดยตรง พนกังานอาจรอ้งทกุข ์
  ดว้ยตนเองกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนอืขึน้ไป เปน็หนงัสอืโดยชีแ้จงสาเหตแุละขอ้มลูทีส่มบรณูภ์ายใน 7 วนั นบัแตว่นัทีม่กีาร 
  ขดัแยง้ และผูบ้งัคบับญัชาตอ้งรบีไตส่วนข้อรอ้งทกุขว์นิจิฉัยและแจง้ผลใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 20 วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งทกุข ์
  ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ด้วยการชี้แจงด้วยวาจาน พร้อมบันทึกคำาชี้แจงเหตุผลไว้ในสำานวน โดยผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบ 
  ผลพิจารณาหรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือชี้แจง แล้วแต่กรณี 

ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

 (1) ขอ้ร้องทกุขจ์ะไดร้บัการพจิารณาดว้ยความเปน็ธรรม ไมถ่กูกลัน้แกลง้ โยกยา้ยหนา้ที ่หรอืลงโทษแตป่ระการใด เวน้แตเ่ปน็การ 
  ร้องทุกข์ด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต 

 (2) พนักงานท่ีให้การเป็นพยาน หรือร่วมในการสอบสวนจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายหน้าที่หรือลงโทษ 
  แต่ประการใด เว้นแต่พนักงานมีเจตนาให้การด้วยอคติ ปรักปรำา เป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวน 
  หาความจริง 

 (3) การพิจารณาลงโทษพนักงานตั้งแต่ขั้นพักงานขึ้นไป และการพิจารณาร้องทุกข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป และจะสิ้นสภาพลงทันทีที่การพิจารณาลงโทษหรือพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้นๆ  
  สิ้นสุดลง

บริษัทฯ จัดให้มีการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของพนักงาน ดังนี้ 

 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Araya@wice.co.th

 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  :  กรรมการตรวจสอบ  banomyong.ruth@gmail.com

 • กล่องรับความคิดเห็น    :  ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำานักงานใหญ่ 

หากพนักงานเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบจุดเส่ียง หรือการกระทำาใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ก็สามารถ
ดำาเนินการร้องทุกข์ได้ทางช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้กระบวนการร้องทุกข์และการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่างๆ บริษัทฯ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งข้อมูลในการกระทำาผิด
ในการร้องเรียนที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทฯ จะดำาเนินการตรวจสอบตามข้ันตอน

และบนัทกึการสอบสวนไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดยไมเ่ปดิเผยชือ่ผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ดำาเนนิการจดัเกบ็ขอ้มลูการอ้งเรยีนเปน็ความลบั เพือ่
คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
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4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่	(Disclosure	and	transparency)

 4.1	การเปิดเผยข้อมูล 

  • บริษัทให้ความสำาคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสมำ่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิง 
   บวกและเชงิลบ การเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำาหนดการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลักทรพัย์แห่ง 
   ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและข้อมลู 
   ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ ดังนี้ 

  • ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
   ท่ีไม่ใช่การเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่าง 
   สมำ่าเสมอ 

  • เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของบรษิทัทีเ่ปน็ประโยชนแ์กน่กัลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั นกัวเิคราะหแ์ละบคุคลท่ัวไปท้ังใน 
   และต่างประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึงผ่านหลายช่องทางการสื่อสารเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบแจ้งข่าว 
   ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจำาไตรมาส การแถลงแผนงานในการดำาเนินธุรกิจ 
   ของบริษัท รายงานประจำาปี เป็นต้น 

  • ข้อมูลที่สำาคัญที่มีต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี  
   (56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะ 
   กรรมการชุดย่อยต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำากับ 
   ดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

 4.2	ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล 

  • ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดย 
   ต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน

  • เลขานกุารบรษิทัรบัผดิชอบในการเปดิเผยสารสนเทศทีส่ำาคัญตอ่ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการ 
   กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

  • ผู้บริหารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของ 
   ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำาเนินงานลักษณะการ 
   ประกอบธรุกจิ นโยบายบรษิทั แผนงานและการลงทนุ โครงการระหวา่งการพฒันา โครงสรา้งการถอืหุน้ ปจัจยัทีอ่าจมผีล 
   ต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 

  • ผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานการตลาดรบัผดิชอบในการใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามของสือ่มวลชนและบคุคลทัว่ไปเกีย่วกบั 
   แผนการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท 

  • ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
   ห้ามเปิดเผย ข้อมูลภายในที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ 
   การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

	 4.3	ผู้สอบบัญชีและการจัดทำารายการทางการเงิน 

  งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำานาญและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด เพื่อให้มั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็น
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาขั้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระ
มัดระวังถุกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งตอ่
เนือ่งเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุนอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานความนา่
เชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงิน
ของบริษัทสามารถเชื่อถือได้
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 4.4	สารสนเทศที่มีนัยสำาคัญ 

  • บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีนัยสำาคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง 
   นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว หากมีข้อมูลใด 
   ที่มิควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที

  • บคุลากรของบรษิทัมหีนา้ทีร่กัษาขอ้มลูภายใน ขอ้มลูความลับของลูกค้า รวมถงึผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียทีร่ว่มดำาเนนิธรุกจิไวเ้ปน็ 
   ความลบัโดยไมน่ำาข้อมลูทีไ่ดล้ว่งรูจ้ากการปฏบิตัหินา้ทีไ่ปเผยแพรห่รอืนำาไปใชแ้สวงหาประโยชน ์ตลอดจนระมดัระวงัการให ้
   ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์	
คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำาชับให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมำ่าเสมอ และทัน
เวลา ซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษิทัได้ให้ความสำาคญัและยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้งทนุสมัพนัธ์นัน้ บรษิทัจดัให้มหีน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะโดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501 
หรือ E-mail : Secretary2@wice.co.th 

กิจกรรมการในปี 2560 กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ดำาเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 1. การจัดกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมาส 
  ละครั้ง เพื่อแถลงผลการดำาเนินงานรายไตรมาส 

 2. การเข้าพบผผู้บริหารโดยการนัดหมายจากนักลงทุนและนักวิเคราะหลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company Visit)  
  จำานวน 25 ครั้ง 

 3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจำานวน 1 ครั้ง 
 4. การสัมภาษณ์ทางรายการ และทางโทรศัพท์ จำานวน 15 ครั้ง

5.	ความรับผิดชอบของกรรมการ	(Responsibilities	of	Board)

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่กระบวนการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีปน็หวัใจสำาคัญในการนำาพาองค์กรใหบ้รรลุเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการนี้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) โดยมีหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 5.1	ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการกำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยกำาหนดให้ 
พิจารณาทบทวนเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำาหรับการดำาเนินการในแต่ละปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้นำาเสนอกลยุทธ์และกิจกรรม
ต่างๆ การลงทุน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และอนุมัติแผนการปฏิบัติการรวมถึงงบประมาณประจำาปี นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารได้ดำาเนินการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่สำาคัญยังที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝา่ยบรหิาร โดยกำาหนดใหม้กีารรายงานผลการดำาเนนิงานเปรยีบ
เทยีบเปา้หมาย และผลประกอบการของบรษิทัฯ โดยกำาหนดเปน็ระเบยีบวาระการประชมุเพือ่นำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ นอกจากนีค้ณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทจะรายงายการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ประกาศ หรือจะประกาศใช้ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
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 5.2	ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วใ้นหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและคู่มอื
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

  • กรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหบ้คุลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตักิารแทน จะตอ้งมอบหมายโดยทำาเปน็ลายลกัษณ์ 
   อกัษร หรอืบนัทกึเปน็มตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ไวใ้นรายงานการประชมุ โดยมกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจ หนา้ทีไ่วอ้ยา่ง 
   ชัดเจน ซ่ึงขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำารายการที่ผู้รับมอบอำานาจเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
   ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ  
   (Collective Decision)

  • บุคลากรทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือ 
   ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

  • พนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  • ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิดหรือญาติสนิท  
   ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้ 

  • รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะส่งสำาเนา 
   รายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

  • รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 4 ลำาดับ  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 5.3	การถ่วงดุลของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 8 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

    กรรมากรที่เป็นผู้บริหาร   3  คน
    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  5  คน 
    กรรมการอิสระ   4  คน 

 5.4	การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

   คณะกรรมการบรษิทัฯ มุง่เนน้ความโปรง่ใสในการดำาเนนิธรุกจิ กระจายอำานาจการตดัสินใจ แบง่อำานาจการกล่ันกรองและการ
พิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าบริหาร รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีอำานาจอนุมัติผูกพันบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท
ในเครือ

 5.5	บทบาทหน้าที่ความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท 

 1. หน้าที่ต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

  1. อทุศิเวลาใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอือยา่งเตม็ความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิตา่งๆ ในฐานะกรรมการบรษัิทฯ หรอื 
   บริษัทในเครือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

  2. ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

  3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่ถือหุ้นทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฏหมายอย่างเต็มที่พร้อมกับ 
   คำานึกถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

  4. ตดิตามผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืในการปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
   รวมถึงข้อกำาหนดในสญัญาของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืกบัคูค่า้ตา่งๆ รวมถงึไมก่ระทำาการชว่ยเหลือสนบัสนนุหรอืยอม 
   เป็นเครื่องมือที่จะทำาให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงาน 
   ผลการดำาเนนิงานเรือ่งทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืเพือ่ใหก้ารดำาเนนิกจิการบรรลตุามเปา้หมายทีก่ำาหนดอยา่ง 
   เต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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  5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วม 
   สัสสนาฝึกอบรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
   ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เชน่ หลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) สถาบนัพระปกเกลา้ เปน็ตน้

  6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ  
   1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและกำาหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

  7. กำาหนดจดัใหม้กีารประชมุกรรมการอสิระและการประชมุกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผู้บรหิารโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารรว่มดว้ยอยา่งนอ้ย 
   1 ครั้ง และแจ้งผลการประชุมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

 2. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

  1. กำากบัดแูลเพือ่ใหเ้ปน็ทีม่ัน่ใจวา่บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ โดยพจิารณาถงึการเจรญิ 
   เตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืโดยแสดงผลอยา่งชัดเจนจากสถานะทางการเงนิ ผลการบรหิาร และการ 
   จัดการที่ถูกต้องเหมาะสมโดยมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

  2. กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และการดำาเนินงานต่อผู้ลงทุน 
   อยา่งถกูตอ้งตามความเปน็จรงิ มสีาระสำาคญัครบถว้นเทา่เทยีมกนั ทนัเวลา มมีาตรฐานและโปรง่ใสตามกฎเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้
   ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

  3. กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

 3. หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

  1. การกำากบัดแูล ในการสรรหา คดัเลอืกพนกังน และการทำาธรุกจิกบัผู้มส่ีวนไดเ้สียตา่งๆ บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืไมไ่ดเ้ลอืก 
   ปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตา่งๆ เนือ่งจากความแตกตา่งดา้นเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพสทรส หรอืความไรส้มรรถภาพ 
   ทางกาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมุ่งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องผลกระทบที่ 
   จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏบัติงานของ 
   บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย 
   เครง่ครดัและเปดิใหม้ชีอ่งทางในการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการ 
   บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นว่าจะรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์โดยการปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับ 
   การปฏบิตัอิยา่งเปน็ธรรมภายใตก้ฎ ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไมม่กีารเปลีย่นแปลงตำาแหนง่งาน ลักษณะงาน 
   สถานที่ทำางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
   ต่อผู้นั้น

  5.6	อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ อาทิแผนงาน และงบ
ประมาณประจำาปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นต้น 

  5.7	หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจโดยแยกหน้าที่การกำากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

   ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำาของกรรมการ และมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนสียง 
เท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเปน็หวัหนา้และผูน้ำาคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และเลขานกุารบรษิทัฯ รบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
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  5.8	เลขานุการบริษัทฯ 

   บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้ 

    1. จดัเตรยีมและจดัเกบ็เอกสารของคณะกรรมการและผู้ถอืหุน้ ซึง่ไดแ้กท่ะเบยีนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุกรรมการ 
     และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นและรายงานประจำาปีของบริษัท รวมถึงงบการเงิน 
     รายไตรมาสของบริษัท 

    2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
    3. แนะนำากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
    4. ดำาเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เลขานุการบริษัท ของบริษัทคือ นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข โดยประวัติและคุณสมบัติของเลขานุกการ 
บริษัท มีดังนี้ 

  ชื่อ - สกุล   : นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข

  ตำาแหน่ง   : เลขานุการบริษัท 

  คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

  การอบรมที่เกี่ยวข้อง  : • หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่84/2017 โดยสมาคมสง่เสรมิ 
             สถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)

        • หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ที ่19/2017 โดยสมาคมสง่เสรมิ 
             สถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 

        • หลักสูตรบทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
             ให้กับองค์กร โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)

        •  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries  
             (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1/2559 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

        • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries  
             (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1/2559โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

        • หลกัสตูรการจดัประชมุผู้ถอืหุน้ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยตลาดหลกัทรพัย ์
         แห่งประเทศไทย

        • หลกัสตูรการบรหิารความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเชงิกลยทุธ ์(Strategic CSR Management) 
         - รุ่น 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        • หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for  
         Corporate Sustainability) - รุ่น 6 กลุ่มบริการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
         ประเทศไทย

  ประสบการณ์  : • พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)

        •  พฤษภาคม 2558 - ตุลาคม 2558 เลขานุการบริษัท ที เอสฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการกำาหนดนโยบาย
และขัน้ตอนการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไวอ้ยา่งชดัเจนและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและใหค้วาม
เห็นต่อการทำารายการระหว่างกันที่มีนับว่าสำาคัญซึ่งไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ คำานึงถึงผลประโยชน์สูงของ
บริษัทเป็นสำาคัญ ซึ่งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว 

คณะกรรมการมกีารกำาหนดมาตรการในการเปดิเผยขอ้มลูการมส่ีวนไดเ้สียของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
ของทุกปี โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ
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การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ 

เลขานกุารบรษัิทมสีว่นสนบัสนนุใหค้ณะกรรมการไดพ้ฒันา ความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณรใ์นการทำาหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการ
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม สัมมนาของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้ 
ในหัวข้อรายละเอียดกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

1.	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

 หลักเกณฑ์

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำาแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม  
กบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึง่ผลการประเมนิจะเปน็สว่นสำาคญัในการพฒันาการปฏบิตัหินา้ที ่และการดำาเนนิงานเกีย่วกบั
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่	1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำาเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่ 

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  3. การประชุมคณะกรรมการ 

  4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

  6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
 

 ส่วนที่	 2 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือส่ิงที่ ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำาหรับการปฏิบัติงานของ 
    คณะกรรมการหรือการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท 

 ขั้นตอน 

 เลขานกุารบรษิทัจะจดัสง่แบบประเมนิใหก้รรมการบรษิทั ทกุทา่นประเมนิตนเองในทกุสิน้ป ีและเปน็ผูร้วบรวม และรายงานสรปุ
ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการแสดงความเห็น 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำาขององค์กร การดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ัง
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

 หลักเกณฑ์ 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบและพัฒนาการปฏบัติ หน้าที่ของตนเอง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการตาม
กฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 1. จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
 2. การกำาหนดกลยุทธ์ การกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงาน
 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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 ขั้นตอน 

 เลขานกุารบรษิทัจะจดัสง่แบบประเมนิใหก้รรมการบรษิทั ทกุทา่นประเมนิตนเองในทกุสิน้ป ีและเปน็ผูร้วบรวม และรายงานสรปุผล 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี 

	 3.	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย 

   1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
   2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
   3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร มกีารประเมนิตนเองเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่นำาผลประเมนิมาพฒันาการปฏิบตั ิ

    หน้าที่ในการสนับสนุนการ ทำางานของคณะกรรมการบริษัทและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ	CEO 

 หลักเกณฑ์

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 

 หมวดที่	1 การวัดผลการฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อได้แก่ 

  1. การวางแผงกลยุทธ์ 

  2. ความเป็นผู้นำา 

  3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 

  4. การบริหารงานด้านการปฏิบัติการ

  5. การสืบทอดตำาแหน่ง

  6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

  7. การสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

  8. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

 

 หมวดที่	2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท 
    เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้ 

 ขั้นตอน

 CEO มีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี  
หลังจากนั้นในทุกสิ้นปีเลขานกุารบริษทัจะจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการบรษิัททุกท่านประเมนิ CEO รวมทัง้ จัดส่งแบบประเมินดังกลา่วให้ 
CEO ประเมินตนเองเพื่อนำาผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนา ศักยภาพของ CEO ต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท 
จะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำาหนด
ค่าตอบแทนของ CEO ตามลำาดับ


