
- 76 -

WICE Logistics Public Cmpany Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำเนนิธรุกจิ

ด้วยควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยดึมั่นใน
อุดมกำรณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่องกันมำภำยใต้กรอบของ
จรรยำบรรณ โดยยดึหลกับรรษทัภบิำลที่ดแีละตระหนกัถงึ
ควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีซึ่งจะช่วยส่งเสรมิ
ให้องค์กรมศีกัยภำพในกำรแข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
นอกจำกนี้กำรก�ำกับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้แก่นกัลงทนุ สถำบนักำรเงนิ พนัธมติรทำงธรุกจิ และผู้มี
ส่วนได้เสยีทกุฝ่ำย

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจอันจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มมูลค่ำของ
ผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบับรษิทั คณะกรรมกำร จงึได้ก�ำหนดนโยบำยกลไกกำร
บรหิำร กำรด�ำเนนิงำน และระบบกำรก�ำกบัดแูลบนหลกักำร
ก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีซึ่งยดึมั่นในควำมโปร่งใส รบัผดิชอบ
ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำย รวมทั้งยดึมั่นในควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ

 บรษิทัฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรที่ดอีย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดูแล
กจิกำรภำยในประเทศ เช่น หลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี
ส�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ องตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
รวมถงึหลกัเกณฑ์ตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies – CGR) ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

 ในปี 2561 บรษิทัได้ผลประเมนิในเรื่องกำรก�ำกบัดูแล
กจิกำร ดงันี้ 

  ได้รบัผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั 
  จดทะเบยีน (Corporate Governance Report of  

  Thai Listed Companies – CGR) ประจ�ำปี 2561  
  ในระดบัดมีำก (Very Good) โดยสมำคมส่งเสรมิ 
  สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

  ได้รบัคะแนนประเมนิ 100 คะแนน จำกผลกำร 
  ประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
  ประจ�ำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมำคม 
  ส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย 

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัมนีโยบำยในกำรสนบัสนนุ ส่งเสรมิ และอ�ำนวย

ควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำย ทกุกลุม่ รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภท
สถำบันได้ใช้สิทธิต่ำงๆ ทั้งในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ 
และในฐำนะเจ้ำของบรษิทั ด้วยวธิกีำรและมำตรฐำนที่เป็นที่
ยอมรบัและเชื่อถอืได้ โดยให้สทิธใินกำรซื้อ ขำย โอน หลกั
ทรพัย์ที่ตนถอือยูอ่ย่ำงเป็นอสิระ กำรได้รบัส่วนแบ่งผลก�ำไร
จำกบรษิทั กำรเข้ำร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น กำรเสนอวำระกำร
ประชมุล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรบักำรเลอืกตั้ง
เป็นกรรมกำรบรษิทั กำรแสดงควำมคดิเหน็ในที่ประชมุอย่ำง
เป็นอสิระ และกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส�ำคญัของบรษิทั เช่น 
กำรเลอืกตั้งกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่ำสอบบญัช ีกำรแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิและข้อบงัคบั
ของบริษัท และกำรอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อ
ทศิทำงใจกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั 

นอกเหนอืจำกสทิธพิื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บรษิทัยงั
ได้ด�ำเนนิกำรในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นกำรส่งเสรมิและอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรใช้สทิธขิองผู้ถอืหุ้นเพิ่มเตมิ ดงันี้ 

 1.1 ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงชัดเจนและทันต่อเหตุกำรณ์ 
โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั และผ่ำน
ทำงตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

 1.2 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทุกรำยได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 
เพียงพอและมีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนประชุมผู้ถือ
หุ้น บรษิทัได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบั วนั เวลำ สถำนที่ และ

2.3	การก�ากับดูแลกิจการ
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ก�ำหนดวำระกำรประชมุผู้ถอืหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่ำงชดัเจน
โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ล่วงหน้ำประมำณ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ส�ำหรบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหุ้น บรษิทัได้จดัให้มรีำย
ละเอยีดข้อมลูของแต่ละวำระ พร้อมค�ำชี้แจงเหตผุลประกอบ 
และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรโดยบรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอื
นดัประชมุพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบกำรลงทะเบยีน 
เอกสำรและหลกัฐำนที่ผูเ้ข้ำประชมุต้องแสดงก่อนเข้ำประชมุ 
วธิกีำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบยีน และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษเป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้นประมำณ 30 วนั และจดัส่ง
เอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อน
วนัประชมุอย่ำงน้อย 7 วนั 

 1.3 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉนัทะให้กรรมกำรอสิระหรอืบคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทน
ตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้
จดัไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถอืหุ้น
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ตำม
แบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด 
พร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทก�ำหนดให้เป็นผู้รับ
มอบฉนัทะจำกผู้ถอืหุ้น 

 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถำบันหรือผู้ถือหุ้นที่
เป็นนกัลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกปละดูแลหุ้น บรษิทัได้ประสำน
งำนเรื่องเอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องแสดงก่อนวันเข้ำ
ร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรลงทะเบียนในวัน
ประชมุเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้น

 1.4 ในปี 2561 กรรมกำรบรษิทัทกุคนเข้ำร่วมกำร
ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น 

 1.5 บรษิทัได้จดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 
2561 ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนนัตรำ กรงุเทพฯ สำทร 
ซึ่งสำมำรถเดนิทำงได้สะดวก เนื่องจำกตดิถนนนรำธวิำส
รำชนครนิทร์ และตั้งอยูไ่ม่ไกลจำกสถำนรีถโดยสำรด่วนพเิศษ 
(Bus Rapid Transit) หรอื BRT  อำคำรสงเครำะห์ 

 1.6 บริษัทได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
บำร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถงึเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุน้แต่ละ 

รำยที่ได้จดัพมิพ์ไว้บนแบบลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะ 
เพื่อให้ขั้นตอนกำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ นอกจำกนี้ 
บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสำร กรณีรับมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุแทน และจดัเตรยีมอำกรแสตมป์
ส�ำหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะไว้บรกิำรให้แก่ผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่มำลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุ พร้อมเจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยควำม
สะดวกตลอดกำรลงทะเบยีน โดยบรษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีน
ก่อนเริ่มกำรประชมุไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง 

 1.7 บรษิทัได้จดัให้มกีำรใช้บตัรยนืยนักำรลงคะแนน
ในทุกวำระที่จะต้องมีกำรลงมติ เพื่อควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ ประธำนในที่ประชุมจะสอบถำมที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้น
หรอืผู้รบัมอบฉนัทะที่ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงชูมอื และ
ลงคะแนนในบตัรยนืยนักำรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลำยมอืชื่อ 
และเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกคะแนนโดยกำรสแกนบำร์โค้ดที่
บตัรยนืยนักำรลงคะแนน พร้อมทั้งเกบ็บตัรดงักล่ำว ส่วนผู้
ถือหุ ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลำยมือชื่อในบัตร
ยนืยนักำรลงคะแนนโดยไม่ต้องชมูอื และจะเกบ็บตัรยนืยนั
กำรลงคะแนนที่เหน็ด้วยทกุใบพร้อมกนัทั้งหมดภำยหลงัเสรจ็
สิ้นกำรประชมุ ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นที่มอบฉนัทะให้แก่กรรมกำร
อสิระ บรษิทัจะด�ำเนนิกำรลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสยีงตำมควำมประสงค์ของผู้ถอืหุ้น 

 1.8 ส�ำหรับรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของ
แต่ละวำระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งในที่ประชุมทรำบได้
ภำยหลงัจำกเสรจ็สิ้นกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ 

 1.9 บริษัทได้จัดให้มีนักกฏหมำยที่เป็นอิสระท�ำ
หน้ำที่เป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงตลอดกำรประชมุ 
และมีตัวแทนอำสำพิพักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริม
ผู้ลงทนุไทยเข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์อกีด้วย 

 1.10 บริษัทได้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมภำยหลัง
จำกประธำนในที่ประชมุเปิดกำรประชมุแล้ว สำมำรถออก
เสยีงลงคะแนนได้ในวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงั
ไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้
เข้ำประชมุเป็นต้นไป จึงอำจท�ำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวำระไม่เท่ำกนัได้ 

 1.11 ในระหว่ำงกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ประธำนที่ประชมุ
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ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุน้แสดงควำมคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอื
ซกัถำมในวำระต่ำงๆ อย่ำงอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระใดๆ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูล และรำยละเอียดในเรื่อง
ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้ในวำระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
หรอืข้อซกัถำม บรษิทัได้จดัเตรยีมบคุลำกรที่เกี่ยวข้องเป็นผูใ้ห้
ค�ำตอบภำยใต้ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

 1.12 ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ในปี 2561 ที่ประชมุ
ได้พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมล�ำดบัในระเบยีบวำระที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำโดยไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงล�ำดบัวำระดงักล่ำว และไม่มกีำรขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจำกที่ก�ำหนดไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ภำยหลงัจำกที่ประชมุ
ได้พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบยีบวำระครบถ้วนแล้ว ประธำน
จะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิ่มเตมิในเรื่องที่มคีวำมสนใจ
ก่อนปิดประชมุ 

 1.13 บริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 ในสำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนใน
แต่ละวำระผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัในวนัประชมุ 
ภำยหลงัเสรจ็สิ้นกำรประชมุ 

 1.14 บริษัทมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคญัต่ำงๆ ได้แก่ รำยชื่อ
กรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยจดักำรที่เข้ำร่วมประชมุ ขั้นตอนและ
วธิกีำรลงคะแนนเสยีง มตทิี่ประชมุ ผลกำรลงคะแนนเสยีง
ในแต่ละวำระ รวมถงึค�ำถำม ค�ำชี้แจงและควำมคดิเหน็ของ
ผู้ถอืหุ้นที่เสนอในที่ประชมุ และจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุ
สำมญัประจ�ำปี 2561 แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่วัน
ประชมุ และได้ส่งให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณชิย์ภำยในระยะเวลำที่กฏหมำยก�ำหนด พร้อม
ทั้งได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรดูแลผลประโยชน์ของ  

ผูถ้อืหุน้ทกุรำยทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้
ที่เป็นบคุคลธรรมดำ นกัลงทนุสถำบนั ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทย 
หรอืผู้ถอืหุน้ต่ำงชำตใิห้ได้รบัสทิธแิละกำรปฏบิตัทิี่เป็นธรรม

และเท่ำเทยีมกนัอย่ำงแท้จรงิ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
ดงันี้ 

กำรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอวำระกำรประชมุ
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำรให้สิทธ ิ
ผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น และ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตั้งเป็นกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระล่วงในช่วงเวลำ 
3 เดอืนจนถงึวนัสิ้นรอบบญัชปีระจ�ำปีของบรษิทั โดยบรษิทั
ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวผ่ำนทำงระบบ SET Portal ของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

ส�ำหรบักำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2561 บรษิทั
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร
บรษิทัได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2561 – วนัที่ 31 ธนัวำคม  
2561 โดยสำมำรถส่งแบบเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรอื 
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำร 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่ก�ำหนด ผ่ำนทำงเลขำนกุำรบรษิทั 
โดยมหีลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

กำรเสนอวำระกำรประชมุ บรษิทัให้สทิธผู้ิถอืหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยที่ถอืหุ้น ณ วนัที่เสนอวำระกำรประชมุ นบั
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิกเสยีง
ทั้งหมดของบรษิทั เสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ โดยคณะ
กรรมกำรสรรหำฯ จะกลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อพจิำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และบรษิทั
จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่ำเป็นวำระที่ก�ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ 
แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู ้ถือหุ้น
เสนอเพื่อให้บรรจเุป็นวำระ บรษิทัจะชี้แจงเหตผุลให้ที่ประชมุ
สำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีทรำบ 

นอกจำกนี้  บรษิทัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทกุรำยเสนอชื่อบคุคล
เพื่อพจิำรณำเข้ำรบักำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำ 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้พจิำรณำเพื่อสรรหำรวมกบั
บคุคลอื่นตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำร 
บรษิทั จำกนั้นจะเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหน็ว่ำเหมำะสมให้
คณะกกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ ก่อนเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิำรณำอนมุตัติ่อไป 
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ทั้งนี้ ในปีที่ผ่ำนมำไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชมุหรอื
เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2561 ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรดงักล่ำว 

กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของ 
บรษิทัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรอืข้อมลูที่อำจมผีล 
กระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทั เพื่อแสวงหำประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทำงมชิอบ ซึ่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
กรมกำร ผู้บรหิำร พนกังำน และผูท้ี่เกี่ยวข้องจะต้องพจิำรณำ
และรบัทรำบข้อมูลต่ำงๆ ที่อำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
และยงัไม่สำมำรถเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ หรอืสำธำรณชน
ทั่วไปได้ ดงันั้นกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทัจงึเป็นเรื่องส�ำคญั
ที่ต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล 
อำจถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงไม่ถูกต้อง และเป็นกำรเอำ
เปรยีบบคุคลอื่น ซึ่งนอกจำกจะเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย
แล้วยงักระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัอกีด้วย 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ทบทวนมำตรกำร
ห้ำมซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภำยใน 
(Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัหิลกั
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2559 
และยกระดบักำรปฏบิตัขิองบรษิทัให้เป็นไปตำมแนวปฏบิตั ิ
ที่ดทีี่ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ แนะน�ำ ดงันี้ 

  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุคนในบรษิทั (รวม  
  ทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ 
  และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว)  
  ต้องไม่ซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั ภำยในเวลำ  
  7 วนั ก่อนมกีำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส 
  และงบกำรเงนิประจ�ำปี และภำยใน 24 ชั่วโมง 
  หลงักำรเปิดเผยงบกำรเงนิดงักล่ำว 

ทั้งนี้ เลขำนกุำรบรษิทัจะแจ้งเป็นจดหมำยไปยงับคุคล
ที่เกี่ยวข้องให้ทรำบช่วงระยะเวลำ Blackout Period ล่วงหน้ำ 

บรษิทัได้ก�ำหนดให้มกีำรสอบทำนกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
ของบคุคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ และห้ำมมใิห้พนกังำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินเปิดเผยงบกำรเงินให้

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินทรำบใน
ช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบกำรเงินจนถึงวันเปิดเผยงบกำร
เงนิดงักล่ำว นอกจำกนี้ในกรณทีี่ทรำบข้อมูลใดๆ ที่ยงัไม่
เปิดเผยซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องไม่ซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 
24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะ
ทั้งหมดแล้ว

  กรรมกำรและผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. 
  (“ผู้บรหิำรระดบัสูง”) จะต้องรำยงำนกำรถอืครอง 
  หลทัรพัย์ของบรษิทัเมื่อได้แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
  กรรมกำรหรือผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็น 
  ครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภำยใน  

  30 วันท�ำกำรนับจำกวันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง และ 
  รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ 
  ของบรษิทัเมื่อมกีำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอน 
  หลกัทรพัย์ของบรษิทั (แบบ 59-2) ภำยใน 3 วนั 
  ท�ำกำรนบัจำกวนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลง

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรดงักล่ำว โดยก�ำหนดให้มกีำรรำยงำนกำรเปลี่ยน 
แปลงกำรถือหลักทรัพย์ดังกล่ำวในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบทกุครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถอื ณ 
ต้นปี สิ้นปี และที่มกีำรซื้อขำยระหว่ำงปีของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดับสูง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ไม่ปรำกฎกำรกระท�ำ 
ควำมผดิของกรรมกำร ผู้บรหิำรระดบัสูง และพนกังำนที่
เกี่ยวข้องกบักำรใช้ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด 

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดกำร
เกี่ยวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หมำยถงึคณะกรรมกำรบรษิทั และพนกังำน จงึได้มนีโย
บำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุรติ เปิดกว้ำง 
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนกังำนทกุคน ปฏบิตัดิงันี้

  ห้ำมประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับ 
  บรษิทั หลกีเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกบัตนเอง 
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  หรอืบคุคล/นติบิคุคลที่เกยีวข้อง ที่อำจก่อให้เกดิ 
  ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั

  คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทมีกำร 
  ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและกำรเปิดเผย 
  ข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ตำมที่กฏหมำยหรอื 
  หน่วยงำนก�ำกบัดูแลก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครดั

  ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรที่เกี่ยว 
  โยงกนั รำยกำรนั้นจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ 
  ทั่วไปตำมหลักกำรคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัต ิ 
  ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เปรยีบเสมอืนกำร 
  ท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก และค�ำนงึถงึประโยชน์ 
  สูงสดุของบรษิทั

  กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำร 
  พิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผล 
  ประโยชน์

  ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไป 
  ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปตำมหลักกำรที่คณะ 
  กรรมกำรบรษิทัอนมุตั ิ ซึ่งอำจจะก่อให้เกดิควำม 
  ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต้องผ่ำนกำรสอบทำน 
  และให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
  หรอืผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี

3.	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทมีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม 

และถอืมั่นในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ด�ำเนนิธรุกจิโดยยดึ
หลกักำรสร้ำงคณุค่ำร่วมกนัระหว่ำงองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทกุฝ่ำยเพื่อประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงยั่งยนื โดยคณะกรรมกำร
เป็นผู้ก�ำกับดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถงึดแูลให้มั่นใจได้ว่ำสทิธิ
ดงักล่ำวได้รบัควำมคุม้ครองและได้รบักำรปฏบิตัด้ิวยควำม
เสมอภำคอย่ำงเคร่งครดั 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้อนมุตัใิห้ทบทวน
และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้มนีโยบำย กลยทุธ์ แนวทำงปฏบิตั ิและ
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรที่ครอบคลมุ ซึ่งจะช่วยลดควำม

เสี่ยงด้ำนชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์องค์กร ทั้งนี้ สำมำรถสรปุ
แนวทำงกำรปฏบิตัติ่อผู้มสี่วนได้เสยีได้ดงันี้ 

 3.1 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของ
บริษัทจึงก�ำหนดให้คณะกรรมกำรในฐำนตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นรวมทั้งผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท มีหน้ำที่ต้อง
ด�ำเนนิธรุกจิเพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเพิ่มมลูค่ำให้กบั
ผู้ถอืหุ้นในระยะยำว 

บริษัทเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ำที่ใน
กำรดแูลผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีม ทั้งสทิธขิั้นพื้นฐำนที่ก�ำหนด
ไว้ตำมกฎหมำย และข้อบงัคบับรษิทั เช่นสทิธใินกำรเข้ำร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ กำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ กำรเลอืก
ตั้งกรรมกำร สทิธทิี่จะได้รบัผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม รวมถงึ
ยงัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในกำรเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่ำงๆ เกี่ยวกบั
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัผ่ำนกรรมกำรอสิระ 

 3.2 พนักงำนงำน 

 ด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน

 บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำม
จรรยำบรรณบริษัท คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำย 
และปรำศจำกกำรละเมดิสทิธมินษุยชน 

 ด้ำนกำรดูแลพนักงำน

 กำรบริหำรค่ำตอบแทน 
 บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทน

พนักงำนและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำน
อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรเปิดเผยไว้ในข้อบังคับกำรบริหำร
งำนบคุคล มกีำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของแต่ละ
ระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม โดยบริษัทก�ำหนดงบ
ประมำณกำรบริหำรค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษิทัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทในแต่ละปี เช่น กำรสร้ำงยอดขำย ก�ำไรสุทธ ิ
และ EBITDA ส่วนในระยะยำวจะพจิำรณำผลกำรด�ำเนนิงำน
ตำมแผนธรุกจิในระยะยำว เช่น กำรขยำยธรุกจิ อตัรำกำร
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เตบิโตของก�ำไร ส่วนแบ่งกำรตลำด และปรบัปรงุประสทิธ
ภำพในกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรบริหำรสวัสดิกำร 

 บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทน
พนักงำนและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำน
อย่ำงชดัเจน มุ่งเน้นกำรจดัสวสัดกิำรต่ำงๆ ให้แก่พนกังำน
ทกุกลุม่อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยมกีำรทบทวนกำรจดั
สวสัดกิำรต่ำงๆ อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวะ
เศรษฐกจิและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป กำรจดัสวสัดกิำรให้แก่
พนกังำนครอบคลมุในทกุช่วงระยะเวลำตั้งแต่เข้ำงำนจนหลงั
เกษยีณอำย ุและครอลคลมุในทกุด้ำนตั้งแต่สวสัดกิำรเกี่ยวกบั
กำรปฏบิตังิำน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง เครื่อง
แบบพนักงำนงำน) สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ (เช่น กำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปี) และสวัสดิกำรเพื่อควำมเป็นอยูห่รอืกำร
ช่วยเหลอืพนกังำนในกรณต่ีำงๆ (เช่น กองทนุส�ำรองเลี้ยงชพี 
กำรประกนัสขุภำพและอบุตัเิหต ุเงนิช่วยเหลอืตำมโอกำส) 

 กำรดูแลพนักงำนในระยะยำว

 บรษิทั มนีโยบำยในกำรดูแลพนกังำนในระยะยำว
อย่ำงต่อเนื่อง โดยจดัให้มกีองทนุส�ำรองเลี้ยงชพี (พนกังำน
ที่เป็นสมำชิกจะจ่ำยเงินสะสมเป็นรำยเดือนเข้ำกองทุนใน
อตัรำร้อยละ 2 – 15 ของค่ำจ้ำงพนกังำน และบรษิทัจะ
จ่ำยสมทบเป็นรำยเดอืนเข้ำกองทนุในอตัรำร้อยละ 2 ของ
ค่ำจ้ำงพนกังำนตำมอำยงุำนของพนกังำน 

 ด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนงำน และชั่วโมงกำรฝึก 

 อบรม 

 บริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรเรียนรู ้และพัฒนำ
พนกังำนโดยก�ำหนดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยใน
และภำยนอกเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อ
กำรฝึกฝนและพฒันำตนเองต่อกำรปฎบิตังิำน ทั้งนี้บรษิทัยงั
ได้จดัให้กำรอบรม โดยเชญิวทิยำกรผูม้คีวำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำน จำกภำยนอกมำให้ควำมรูแ้ก่พนกังำนอย่ำงสม�่ำ 
เสมอ และได้มกีำรทดสอบควำมรูพ้นกังำน อำทเิช่น กำรท�ำ
แบบทดสอบ TOEIC วดัควำมรูค้วำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ 

 ทั้งนี้ ในปี 2562 บรษิทัมแีผนจดัท�ำนโยบำยสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสรมิให้มกีำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 3.3 ลูกค้ำ 

 บริษัทมุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้ำ โดยเอำใจใส่ดูแลและรบัผดิชอบต่อลูกค้ำ ให้บรกิำร
แก่ลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ รกัษำควำมลบัลูกค้ำ 
ไม่ท�ำกำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ หำกมไิด้รบัอนญุำตจำก
ลกูค้ำบรษิทัมรีะบบและหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่รบัข้อร้องเรยีน
ของลกูค้ำ มแีนวทำงในกำรพจิำรณำ เพื่อเร่งด�ำเนนิกำรหำ
ข้อยุติด้วยควำมเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่ำว
โดยเรว็ที่สดุ

 3.4 คู่ค้ำ 

 บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สจุรจิ 
โปร่งใส โดยยกึถอืหำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ
สญัญำที่ก�ำหนดกลัคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครดั โดยมกีำรพจิำรณำ
รำคำและยตุธิรรม โดยค�ำนงึถงึคำมสมเหตสุมผลด้ำนรำคำ 
คณุภำพ และบรกิำรที่ได้รบั มกีำรก�ำหนดระเบยีบในกำรจดัหำ 
และด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ที่ชดัเจนไม่เรยีกหรอืรบัทรพัยส์นิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ สนบัสนนุกำรจดัหำที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่ท�ำธรุกจิกบัคู่ค่ำที่มพีฤตกิรรมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย 

 บรษิทัได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรจดักำและคกัเลอืกคู่ค้ำ 
โดยก�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนถงึนโยบำยกำรจดัหำและคดัเลอืก 
คุณสมบัติ ขั้นตอนกำรท�ำธุรกิจอย่ำงมีระบบ เป็นธรรม 
โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้ำที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมและสิ่งแวดล้อม และบริษัท
ไม่ท�ำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท�ำผิดกฎหมำย
หรอืมพีฤตกิรรมที่ส่อไปในทำงทจุรติ 

 
 3.5 ผู้ร่วมลงทุน 

 บริษัทเคำรพซึ่งสิทธิของผู ้ร ่วมทุนและปฏิบัติต่อ 
ผู้ร่วมทนุอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำเปรยีบผู้ร่วมทนุ ตลอดจน
ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับผู ้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรร่วมทนุให้มคีวำมแขง็แกร่ง 
สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผล
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม โปร่งใส รวมทั้งตดิตำมและผลกั
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ดันให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนเป็นไปตำมกรอบ
ของกฎหมำยและแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื ทั้งนี้ เพื่อ
ให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนประสบผลส�ำเร็จตำม
วตัถปุระสงค์ของกจิกำรร่วมทนุ 

 
 3.6 เจ้ำหนี้ 

 คณะกรรมกำรบรษิทั ค�ำนงึถงึควำมเสมอภำคของ
ทกุฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ควำมซื่อสตัย์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และ
ยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเชื่อถือและกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
อย่ำงเป็นธรรม โดยมนีโยบำยและแนวทำงปฏบิตัต่ิอเจ้ำหนี้ 
ดงันี้ 

  จัดท�ำสัญญำกับเจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงถูกต้อง 

  ตำมกฎหมำย เสมอภำคเป็นธรรม และโปร่งใส  
  โดยไม่เอำเปรยีบคู่สญัญำ 

  ไม่ใช้วิธีกำรทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จ 
  จรงิส�ำคญัใดๆ ที่อำจท�ำให้เจ้ำหนี้ได้รบัควำมเสยีหำย 

  ปฏบิตัติำมเงื่อนไขข้อตกลงของสญัญำต่ำงๆ ที่ได้ 
  ท�ำไว้กบัเจ้ำหนี้ทกุประเภทอย่ำงเคร่งครดั ถกูต้อง 
  ตรงไปตรงมำ 

 นอกจำกนี้ เพื่อรกัษำควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหนี้ บรษิทั
ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรเงนิทนุให้มโีครงสร้ำง
ทำงกำรเงนิที่เหมำะสม มกีำรสื่อสำรกบัเจ้ำหนี้ถงึสถำนะ
ของธรุกจิอย่ำงสม�่ำเสมอและมุง่มั่นในกำรรกัษำสมัพนัธภำพ
ที่ยั่งยนืกบัเจ้ำหนี้ 

 3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัยดึมั่นในกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกัจรยิธรรม 
และปฏบิตัติำมกฎหมำย และ/หรอื กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
ดูแลป้องกันให้มีกำรด�ำเนินงำนของบริษัทก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อคณุภำพชวีติของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 
สร้ำงปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถำนประกอบกำรของ
บรษิทัตั้งอยู ่ สนบัสนนุโครงกำรและกจิกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชมุชนและสงัคมอย่ำงสม�่ำเสมอ

 3.8 คู่แข่ง

 บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนัที่ด ี รกัษำ

บรรทดัฐำนข้อพงึปฏบิตัใินกำรแข่งขนั และจะไม่แสวงหำ
ข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงธุรกิจด้วยวิธีกำรที่ไม่
สจุรติหรอืไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ท�ำลำยชื่อเสยีงทำงธรุกจิ
ของคู่แข่งโดยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย

3.9 ภำครัฐ

บรษิทัให้ควำมร่วมมอืและสนบัสนนุนโยบำยภำครฐัเพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศชำตภิำยใต้กฎหมำยและหลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเข้ำโครงกำรหรอืแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุรติกำรคอรปัชั่น รวมถงึกำรสนบัสนนุกจิกรรมที่ส่งเสรมิ
และปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฏหมำย และ
ระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง

3.10 สื่อมวลชน 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่
สื่อมวลชนอย่ำงรวดเรว็ ถูกต้อว โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชน
สำมำรถสื่อสำรต่อไปยังสำธำรณชนได้อย่ำงถูกต้อวและ
ทนัเหตกุำรณ์ นอกจำกนี้ ยงัสร้ำงกำรมส่ีวนรวมกบัสื่อมวลชน
อย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่องผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ
ของสื่อมวลชน อำท ิกำรเรยีนเชญิเข้ำรวมงำนแถลงข่ำว หรอื
กจิกรรมต่ำงๆที่บรษิทัจดัขึ้น รวมถงึสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี
กบัสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกันเพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำ หรือกำรสนับสนุนกิจกรรมวิชำกำรของ
สื่อมวลชน 

นโยบำยและแนวทำงปฎิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต

 บรษิทัฯ มคีวำมตระหนกัยดึมั่นกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง
มคีณุธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และผู้มสี่วนได้เสยี
ทกุกลุม่ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีและจรรยำบรรณ
ทำงธรุกจิ ซึ่งเป็นกำรสนบัสนนุกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนืให้แก่
บรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 13 กรกฎำคม 2559 บรษิทัฯ ได้ร่วมลง
นำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (Collective Action Coalition : 
CAC) : ซึ่งเป็นโครงกำรที่รฐับำลและส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 
8 องค์กรได้แก่ หอกำรค้ำไทย สมำคมส่งเสริมสถำบัน
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กรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 
หอกำรค้ำนำนำชำต ิสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมำคม
ธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผลักดันให้มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ภำคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2560 

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด 

เพื่อเป็นกำรให้สทิธแิก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ ในกำรตดิตำม
ตรวจสอบกำรฏบิตังิำนของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืให้มี
ประสทิธปิระสทิธผิลและควำมโปร่งใส คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
และบริษัทในเครือ จึงจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสรับ
เรื่องรำวร้องทกุข์ ร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัในเครอืที่ถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำผดิกฎหมำย รวมถงึ 
ที่อำจเกดิขดัแย้งกบัผู้เกี่ยวข้อง 

บรษิทัฯ ก�ำหนดให้มช่ีองทำงแจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรยีน
กำรทจุรติคอร์รปัชั่น กำรกระท�ำผดิกฎหมำย หรอืจรรยำบรรณ 
รำยงำนทำงกำรเงนิที่ไม่ถกูต้อง กำรถกูละเมดิสทิธ ิกำรทจุรติ
คอร์รปัชั่น หรอืระบบควบคมุภำยในที่บกพร่องผ่ำนช่องทำง
ดงัต่อไปนี้ 

เวบ็ไซต์บรษิทั : www.wice.co.th
จดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์  : คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

     banomyong.ruth@gmail.com
     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 

     araya@wice.co.th 
     เลขำนกุำรบรษิทั
     secretary2@wice.co.th
จดหมำยธรรมดำ :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
     บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
     จ�ำกดั (มหำชน)
     88/8 ถนนนนทร ี
     แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 
     กรงุเทพมหำนคร 10120

หมายเหต ุ ผู้มสี่วนได้เสยีที่แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนไม่

ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของ 

บรษิทัฯ ด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิตามที่มผีูแ้จ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

ได้รบัทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รบัแจ้ง

กระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเรื่องที่พนักงำนร้องเรียน
เกี่ยวกบัเรื่องที่อำจเป็นกำรกระท�ำผดิ

 บรษิทัฯ ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรร้องทกุข์ให้พนกังำน 
กรณีพนักงำนมีควำมคิดเห็นหรือควำมขัดแย้งที่เกี่ยวกับ
สภำพกำรจ้ำง กำรท�ำงำน สทิธปิระโยชน์ หน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของพนกังำน โดยมหีลกัเกณฑ์กำรร้องทกุข์ ดงันี้ 

ควำมหมำยและขอบเขตกำรร้องทุกข์

 (1) ข้อร้องทกุข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกบักำรท�ำงำน มใิช่ 
  เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับกำร 
  ท�ำงำน

 (2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงำนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
  ควำมคดิเหน็ หรอืข้อขดัแย้ง ว่ำด้วยระบบ หรอื 
  วิธีกำรท�ำงำนสิทธิประโยชน์ สัญญำหรือสภำพ 
  กำรจ้ำง ควำมประพฤติและควำมเป็นธรรมของ 
  พนกังำน 

 (3) ข้อร้องทกุข์ต้องมใิช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้ำย  
  เลกิจ้ำง ปลดออก ไล่ออก ซึ่งตวับคุคล

วิธีกำรและขั้นตอนกำรร้องทุกข์

 (1) ก่อนที่จะเข้ำด�ำเนินกำรร้องทุกข์ตำมขั้นตอน  
  พนกังำนควรปรกึษำหำรอืกบัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง 
  ก่อนและผูบ้งัคบับญัชำทกุคนควรให้ควำมส�ำคญั 
  แก่ปัญหำพนกังำน ไม่ว่ำจะเลก็น้อยเพยีงใด จะ 
  ต้องไม่ทิ้งปัญหำและต้องพยำยำมแก้ไขให้แล้ว 
  เสรจ็โดยเรว็ 

 (2) หำกปัญหำของพนักงำนไม่ได้รับกำรแก้ไขใน 
  เวลำอันสมควร หรือเป็นปัญหำเกี่ยวกับผู้บังคับ 
  บัญชำโดยตรงพนักงำนอำจร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
  กบัผู้บงัคบับญัชำระดบัเหนอืขึ้นไป เป็นหนงัสอื 
  โดยชี้แจงสำเหตแุละข้อมลูที่สมบรณ์ูภำยใน 7 วนั  
  นบัแต่วนัที่มกีำรขดัแย้ง และผู้บงัคบับญัชำต้อง 
  รีบไต่สวนข้อร้องทุกข์วินิจฉัยและแจ้งผลให้แล้ว 
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  เสรจ็ภำยใน 20 วนันบัแต่วนัที่ได้รบัข้อร้องทกุข์ 
  ให้ผูร้้องทกุข์ทรำบ ด้วยกำรชี้แจงด้วยวำจำนพร้อม 
  บนัทกึค�ำชี้แจงเหตผุลไว้ในส�ำนวน โดยผูร้้องทกุข์ 
  ลงลำยมอืชื่อรบัทรำบผลพจิำรณำหรอืกำรวนิจิฉยั 
  เป็นหนงัสอืชี้แจง แล้วแต่กรณ ี

ควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 
  (1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับกำรพิจำรณำด้วยควำม 

   เป็นธรรม ไม่ถกูกลั้นแกล้ง โยกย้ำยหน้ำที่ หรอื 
   ลงโทษแต่ประกำรใด เว้นแต่เป็นกำรร้องทกุข์ 
   ด้วยเจตนำที่ไม่สจุรติ 

  (2) พนักงำนที่ให้กำรเป็นพยำน หรือร่วมในกำร 
   สอบสวนจะได้รบักำรคุม้ครอง ไม่ถกูกลั่นแกล้ง 

   โยกย้ำยหน้ำทหีรอืลงโทษแต่ประกำรใด เว้นแต่ 
   พนักงำนมีเจตนำให้กำรด้วยอคติ ปรักปร�ำ  
   เป็นเทจ็ หรอืไม่ให้ควำมร่วมมอืในกระบวนกำร 
   สอบสวนหำควำมจรงิ 

  (3) กำรพจิำรณำลงโทษพนกังำนตั้งแต่ขั้นพกังำน 
   ขึ้นไป และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ ประธำน 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรจะแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   พจิำรณำเป็นครำวๆ ไป และจะสิ้นสภำพลง 
   ทันทีที่กำรพิจำรณำลงโทษหรือพิจำรณำข้อ 
   ร้องทกุข์นั้นๆ สิ้นสดุลง 

หำกพนักงำนเห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือ
พบจุดเสี่ยง หรือกำรกระท�ำใดๆ ที่อำจส่งผลกระทบกับ
บรษิทัฯ กส็ำมำรถด�ำเนนิกำรร้องทกุข์ได้ทำงช่องทำงดงักล่ำว 
ทั้งนี้กระบวนกำรร้องทุกข์และกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง
ต่ำงๆ บรษิทัฯฯได้ระบไุว้อย่ำงชดัเจนในคู่มอืพนกังำน เพื่อ
ให้พนกังำนทกุคนรบัทรำบและปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั 

นโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือ

ผู้แจ้งข้อมูลในกำรกระท�ำผิด

ในกำรร้องเรียนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำผิดจรรยำ
บรรณทำงธรุกจิของพนกังำน บรษิทัฯ จะด�ำเนนิกำรตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนและบนัทกึกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้งด�ำเนินกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำร้องเรียนเป็นควำมลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่
อำจเกดิขึ้นกบัผู้แจ้งเบำะแสดงักล่ำว

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัให้ควำมส�ำคญัเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำก

เรื่องที่มผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผูม้ส่ีวน
ได้เสียจึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุมและก�ำหนด
มำตรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำง 
กำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด มสีำระส�ำคญัครบถ้วนเพยีงพอ โปร่งใส เชื่อถอืได้ 
และทนัเวลำ 

บรษิทัยดึถอืปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด 
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ตดิตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยูอ่ย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ำเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ 
ผู้ถอืหุ้นเชื่อมั่นในกำรด�ำเนนิธรุกจิที่โปร่งใส อำทิ

  4.1 จัดท�ำแบบรำยงำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกบัผูด้�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู 
และรำยงำนต่อ ก.ล.ต.

  4.2 ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบั
สงูต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องกบักำรบรหิำร
จัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมหลักเกณฑ์ 
รูปแบบ และวธิกีำรที่บรษิทัก�ำหนด 

  4.3 ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผย 
รำยงำนกำรซื้อขำย ถอืครองหุน้สำมญัของบรษิทัให้ที่ประชมุ
คณะกรรมกำรรบัทรำบทดุครั้งที่มกีำรประชมุ รวมถงึกำรถอื
หุ้นสำมัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ
บุคคลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกไตรมำส 
และเปิดเผยจ�ำนวนหุน้ที่ถอื ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มกีำรซื้อขำย
ระหว่ำงปีไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

  4.4 จดัท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กับรำยงำนผู้สอบ
บญัชใีนรำยงำนประจ�ำปี 

  4.5 เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ และ
รำยงำนประจ�ำปี ภำยใน 120 วนันบัแต่วนัสิ้นสดุรอบปีบญัช ี

  4.6 เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ครั้ง
ล่ำสดุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
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  4.7 เปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
คระกรรมกำรชดุย่อย จ�ำนวนครั้งของกำรประชมุและจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำประชมุเป็นรำยบคุคล

  4.8 เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรบรษิทัในรำยงำนประจ�ำปี 

  4.9 เปิดเผยวธิกีำรสรรหำกรรมกำร และวธิกีำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังืำนของคณะกรรมกำร 

  4.10 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมทั้งรปูแบบ ลกัษณะ และ
จ�ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับกำรเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย เป็นรำยบคุคล

  4.11 เปิดเผยข้อมลูกำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรของ
กรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) เป็นรำยบคุคล

  4.12 เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนและกำร
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
และบรษิทัอื่นๆ อย่ำงชดัเจน 

  4.13 เปิดเผยค่ำสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นนอก
เหนอืจำกค่ำสอบบญัชใีนรำยงำนประจ�ำปี 

  4.14 เปิดเผยหนงัสอืบรคิณห์สนธแิละข้อบงัคบัของ
บรษิทับนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

  4.15 เปิดเผยโครงกำรลงทนุที่ส�ำคญัต่ำงๆ และ
ผลกระทบที่มต่ีอโครงกำรลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ
ผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องได้รบัทรำบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถงึ และโปร่งใส

ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท 
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำม 

ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำร
ด�ำเนนิงำน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกกำรเปิด
เผยข้อมูลตำมหน้ำที่ภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยแล้ว 
บรษิทัยงัได้พฒันำช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมลูและข่ำวสำร 
ผ่ำนสื่อที่หลำกหลำยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้อง 
อำทิ

  จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่อง 
  ทำงตดิต่อโดยตรงกบันกัลงทนุ

  แถลงข่ำวผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำไตรมำส รวมทั้ง 
  ข่ำวโครงกำรลงทนุและกจิกรรมที่ส�ำคญัของบรษิทั  
  เป็นประจ�ำ 

  แถลงผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำไตรมำส แก่นกัลงทนุ  
  และนกัวเิครำะห์ 

  จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 
  ในประเทศและต่ำงประเทศ 

  เผยแพร่ข่ำวผ่ำนสื่อมวลชนในรูปแบบต่ำงๆ อำท ิ 
  ข่ำวประชำสมัพนัธ์ ภำพข่ำว บทควำม สื่อโฆษณำ 

  และโซเซยีลมเีดยีต่ำงๆ 

  เผยแหล่งข้อมูลข่ำวสำรถึงพนักงำนผ่ำนสื่อ 
  อเิลก็ทรอนกิส์ต่ำงๆ อำท ิอนิทรำเนต็ อเีมล และ 

  โซเซยีลมเีดยี 

  เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเวบ็ไซต์ www.wice.co.th และ  
  www.facebook.com/wice logistics public 
  company limited

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 

สมัภาษณ์รายการ “มองโลกมองเรา”ทางช่อง 3SD หมายเลข 28 ออก
อากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะกรรมกำรตระหนกัดว่ีำ ข้อมลูของบรษิทัทั้งที่เกี่ยวกบั
กำรเงนิและที่ไม่ใช่กำรเงนิล้วนมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจ
ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั จงึได้ก�ำชบัให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน เชื่อถอืได้ สม�่ำเสมอ และทนัเวลำ ซึ่งฝ่ำยบรหิำร
ของบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด 
ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทจัดให้มี
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพำะโดยมอบหมำยให้
กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ และเลขำนกุำรบรษิทั 
ท�ำหน้ำที่ตดิต่อสื่อสำรกบัผูล้งทนุสถำบนั ผูถ้อืหุน้ นกัวเิครำะ 
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และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501 หรือ 
E-mail : Secretary2@wice.co.th 

กิจกรรมกำรในปี 2561 กรรมกำรผู้จัดกำร และฝ่ำย
บริหำร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุกำรบริษัท ได้
ด�ำเนนิกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ในรูปแบบต่ำงๆ แยกเป็น
ประเภทต่ำงๆ ได้ดงันี้ 

 1. กำรจดักจิกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ
รว่มกบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) 
ไตรมำสละครั้ง เพื่อแถลงผลกำรด�ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

 2. กำรเข้ำพบผผู้บรหิำรโดยกำรนดัหมำยจำกนกัลงทนุ
และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถำมข้อมูลบริษัท 
(Company Visit) จ�ำนวน 12 ครั้ง 

 3. กำรจดัพบนกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์กลุม่ย่อยจ�ำนวน 
2 ครั้ง 

 4. กำรสมัภำษณ์ทำงรำยกำร และทำงโทรศพัท์ จ�ำนวน 
10 ครั้ง

 
5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 

  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมี
ควำมรูค้วำมสำมำรถเป็นที่ยอมรบั เป็นผูม้บีทบำทส�ำคญัใน
กำรก�ำหนดนโยบำยของบรษิทั โดยร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู
วำงแผนกำรด�ำเนินงำนทั้งระยะสั้น ระยะยำว ตลอดจน
ก�ำหนดนโยบำยกำรเงนิ กำรบรหิำรควำมเสี่ยง และภำพรวม
ขององค์กร มบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกบัดูแลตรวจสอบ และ
ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และผลกำรปฏบิตังิำน
ของผู้บรหิำรระดบัสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงอสิระ 

  คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบไปด้วยกรรมกำรที่
เป็นผู้บรหิำร 4 คน คอื ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุ
องค์กร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ และกรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน ซึ่งกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท 
รำยละเอียดปรำกฎตำมประวัติกรรมกำรบริษัทในรำยงำน
ประจ�ำปี 

  บรษิทัมกีรรมกำรอสิระจ�ำนวน 4 คน ซึ่งเป็นครึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรอสิระจะท�ำ
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของฝ่ำยจดักำร เสนอแนะ
และแสดงควำมคดิเหน็ สนบัสนนุนโยบำยที่เป็นประโยชน์
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ต่อผูถ้อืหุน้ หรอืคดัค้ำนแนวทำงที่อำจก่อให้เกดิควำมไม่เป็น
ธรรม หรอืไม่โปร่งใสซึ่งอำจกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ ดแูลให้บรษิทัก�ำหนดและเปิดเผย
นโยบำยด้ำนกำรดูแลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 
5.2 ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
  ให้คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 
  1. บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด

แก่ผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวทำงปฏบิตัสิ�ำคญั 
4 ประกำร คอื 

   1.1 กำรปฏบิตัหิน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ระมดั 
ระวงั และรอบคอบ (Duty of Care) 

   1.2 กำรปฏบิตัหิน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุรติ 
(Duty of Loyalty)

   1.3 กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำรบรษิทัและมตทิี่ประชมุ
ผู้ถอืหุ้น (Duty of Obedience) 

   1.4 กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลำ (Duty of Disclosure) 

  2. ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
ในเรื่องจ�ำนวนกรรมกำร สัดส่วนกรรมกำรอิสระ รวมทั้ง
คณุสมบตัทิี่หลำกหลำยเพื่อให้เหมำะสมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ 
ของบรษิทั 

  3. ก�ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรทบทวนและอนุมัติเป็น
ประจ�ำทกุปี 

  4. พจิำรณำแผนหลกัในกำรด�ำเนนิงำน งบประมำณ 
เป้ำหมำย และนโยบำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ตลอดจนพฒันำ
ขดีควำมสำมำรถของบรษิทัให้แข่งขนัได้ในระดบัสำกล

  5. ติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไป
ปฏิบัติ และติดตำมกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน โดยมีกำร
รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งนโยบำย
เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจ 
โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพฒันำบคุลำกรของบรษิทั 

  6. จดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบรษิทั  มตคิณะกรรมกำรบรษิทั และมตขิอง
ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ 
และควำมซื่อสตัย์สจุรติเพื่อประโยชน์สงูสสดุของบรษิทัและ 
เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

  7. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่บริษัทควบคู่กับกำรสร้ำงคุณประโยชน์
ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทดุฝ่ำย

  8. ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและมำตรำกำรรักษำควำมมั่งคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ

  9. ก�ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยง และก�ำกบั
ดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิผล รวมทั้งมีหำรทบทวนและประเมินระบบกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอและเมื่อระดับควำมเสี่ยง
มกีำรเปลี่ยนแปลง

  10.  ก�ำกบัดูแลและพฒันำบรรษทัภบิำลของบรษิทั 
ให้อยู่ในระดบัสำกล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ตดิตำมให้มกีำรปฏบิตั ิ และเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏบิตัติำม
หลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณบรษิทั 

  11. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส�ำนักใน
จรยิธรรมและคณุธรรม และปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำล 
จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของบริษัท 
พร้อมทั้งก�ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรควบคมุภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม รวมทั้งป้องกนักำรกระท�ำผดิ
กฎหมำย 

 12. ติดตำมดูแลสภำพคล่องงทำงกำรเงินและควำม
สำมำรถในกำรช�ำระหนี้ รวมทั้งแผนหรอืกลไกในกำรแก้ไข
หำกเกดิปัญหำ 

 13. ก�ำกบัดูแลในระบบกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และกำรเปิดเผยข้อส�ำคญัต่ำงๆ ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลำ 
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้อง 

 14. ดูแลให้มั่นใจว่ำผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ
ในเรื่องส�ำคญัของบรษิทั เคำรพสทิธแิละปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ำกับ
ดูแลให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับ
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ข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแสหรือผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธิผล และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อำจเป็น
ปัญหำกบัคณะกรรมกำรได้โดยตรง 

 15. พจิำรณำแผนพฒันำผู้บรหิำรระดบัสูง และแผน
สืบทอดประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร 
และก�ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บรหิำรระดบัสูงที่มปีระสทิธผิลเป็นประจ�ำปี และมรีะบบ
กำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู ้บริหำรระดับสูงที่
รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกบัควำมรบัผดิชอบและผลกำร
ด�ำเนนิงำนเพื่อก่อให้เกดิแรงจงูใจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

 16. ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บรษิทัเป็นประจ�ำปี โดยให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
เป็น 2 แบบ คอื ประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร
บริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล รวมทั้ง
ติดตำมผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะ
กรรมกำรชุดย่อยเพื่อพิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำร
บริษัท และทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรบรษิทัเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ 

 17. ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและเลือกตั้ง
บคุคลเป็นกรรมกำรบรษิทัอย่ำงโปร่งใส และมกีำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยอย่ำง
เหมำะสม 

 18. อทุศิเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำที่อย่ำงเพยีงพอ เข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่ในกรณทีี่มเีหตสุดุวสิยั โดยกรรมกำรบรษิทัที่ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำฯ 
ที่ประชมุทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ 

 19. ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร หรือ 
ผู้ถือหุ้นก�ำกับดูแลให้มีกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิ
ควรให้ทรพัย์สนิของบรษิทัและกำรท�ำธรุกรรมกบัผูท้ี่มคีวำม
สมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับรษิทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 

 20. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
ต่อเนื่องเข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรหรือกิจกรรมสัมมนำที่เป็นกำร

เพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริษัทอำจขอ 

ค�ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือผู้เชี่ยวชำญใน
วชิำชพีอื่นๆ หำกเหน็ว่ำมคีวำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 

5.3 บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
ให้ประธำนกรรมกำรมหีน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 
 1. พิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และดแูลให้กรรมกำร
บรษิทัได้รบัข้อมลูอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลำ
ก่อนกำรประชมุ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจ
ได้อย่ำงเหมำะสม 

 2. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นประธำน
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั 

  2.1 ด�ำเนนิกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัตำม
ระเบยีบวำระ ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎหมำย 

  2.2 จดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และส่งเสรมิให้
กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ 
โดยค�ำนงึถงึผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน 

  2.3 สรปุมตทิี่ประชมุและสิ่งที่ต้องด�ำเนนิกำรต่อ
อย่ำงชดัเจน 

  2.4 ก�ำหนดให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั
โดยไม่มกีรรมกำรบรษิทัที่มำจำกฝ่ำยจดักำร 

 3. เป็นผูน้�ำในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตำมระเบยีบ 
วำระ ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎหมำย โดยจดัสรรเวลำ
ให้เหมำะสม รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิด
เห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำม
ของผู้ถอืหุ้นอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส 

 4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฎิบัติ
ตำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทั 

 5. เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำร 
บริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำย
ของบรษิทั 
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 6. ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำร
อย่ำงโปร่งใสในกรณทีี่มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

 7. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร้ำง
และองค์ประกอบที่เหมำะสม

 8. ก�ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บรษิทัโดยรวม คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และกรรมกำร
บรษิทัแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิล 

 5.4 อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท 
 คณะกรรมกำรบรษิ�ทมอี�ำนำจอนมุตัเิรื่องต่ำงๆ ของ

บรษิทัตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย  ข้อบังคับ
ของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทั และมตทิี่ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ ซึ่งรวมถงึกำรก�ำหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิงำน แผนหลกัในกำรด�ำเนนงิำน นโยบำย
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนงบประมำณ และแผนกำร
ด�ำเนนิงำนธรุกจิประจ�ำปี ก�ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรของ
ผลกำรด�ำเนินงำน กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนิน
งำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ รำยกำรระหว่ำงกนัที่ส�ำคญั 
กำรเข้ำควบรวมกจิกำร กำรแบ่งแยกกจิกำร และกำรเข้ำร่วมทนุ 

 5.5 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะ

กรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร 
 บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน 
โดยกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและ
ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่ก�ำหนด ดงันั้น ประธำนกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสอง
ต�ำแหน่งต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้ได้บคุคลที่มคีวำมเหมำะสมที่สดุ นอกจำกนี้ คณะ
กรรมกำรบริษัทยังเป็นผู้ก�ำหนดแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และมกีำรทบทวนแผนดงักล่ำว
เป็นประจ�ำทกุปี โดยมกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงกรรมกำรที่
ไม่เป็นผูบ้รหิำรโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำประชมุในวำระดงักล่ำว 

 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  
และไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตลอดจน

ไม่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้ำที่
ระหว่ำงกำรก�ำกับดูแลเชิงนโยบำยในภำพรวมของบริษัท
กบักำรบรหิำรงำนได้อย่ำงชดัเจน 

 ส�ำหรับฝ่ำยจัดกำรได้รับมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ให้
ด�ำเนนิงำนภำยใต้นโยบำยต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้ รบัผดิชอบ
ผลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวม ควบคมุค่ำใช้จ่ำยและงบลงทนุ
ตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรอนุมัติในแผนงำนประจ�ำปี 
ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยด้ำนบคุคล แก้ไขปัญหำหรอืควำม
ขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งกำรสื่อสำร
ที่มปีระสทิธภิำพต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

 5.6 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบรษิทั 
 จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 

 ข้อบงัคบัของบรษิทัได้ก�ำหนดจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ในแต่ละวำระของกรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ.2535 โดยในที่ประชมุสำมญัผู้ถอื
หุ้นประจ�ำปี กรรมกำรบรษิทัต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 
1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไมได้
กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมกำร
บรษิทัที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งนั้นให้พจิำรณำจำกกรรมกำร
บริษัทที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง
ก่อน ซึ่งปัจจบุนับรษิทัมกีรรมกำรทั้งสิ้น 8 คน แต่ละคนจะ
ด�ำรงต�ำแหน่งวำระละ 3 ปี อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรบรษิทั
ที่ออกไปนั้นอำจได้รบัเลอืกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอกีกไ็ด้ 

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งติดต่กันของกรรมกำร

อสิระ 

 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรไม่
เกนิ 3 วำระตดิต่อกนั (9 ปี) หรอืตำมควำมเหมำะสม โดย
เริ่มนับวำระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมบริษัทมีมติอนุมัติใน
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และครบก�ำหนดกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ในแต่ละวำระในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นประจ�ำปีที่ตน
ครบก�ำหนดออกตำมวำระ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจเสนอ
ชื่อกรรมกำรดังกว่ำให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
เลอืกตั้งกลบัเข้ำเป็นกรรมกำรต่อไปได้ตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติควำมเป็นอิสระของกรรมกำร
นั้นสิ้นสดุลง 
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 5.7 นโยบำยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนบรษัิทจดทะเบยีน

ของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง

 กำรก�ำหนดจ�ำนวนบรษัิทจดทะเบยีนทีก่รรมกำร 

บริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยก�ำหนด 
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดใน
กำรที่กรรมกำรบริษัทสำมำรถอุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึก�ำหนด
นโยบำยให้กรรมกำรบรษิทัด�ำรงต�ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นรวมไม่เกนิ 5 แห่ง นอกจำกนี้บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินกรณี
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรจะเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่น (บรษิทัจดทะเบยีนและ
บรษิทัจ�ำกดั) รวมไม่เกนิ 5 แห่ง โดยผ่ำนควำมเหน็ชอบของ
คณะกรรมกำรบรษิทั

 5.8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำร

พัฒนำควำมรู ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

กรรมกำร 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร 

 บริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
ทบทวนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยเป็นประจ�ำทกุปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

	 คณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย	 ผลประเมินการปฏิบัติงานของ	 ผลประเมินการปฏิบัติงาน
	 	 คณะกรรมการทั้งคณะ	(ร้อยละ)	 ของตนเอง	(ร้อยละ)

1. คณะกรรมกำรบรษิทั 94% 93% 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 88% - 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 94% -
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 87.5% - 

โดยแบ่งกำรประเมนิออกเป็น 2 แบบ คอืกำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ แบะกำรประเมนิ
ผลกำรปฏบิตังิำนของตนเอง ซึ่งผลกำรประเมนินั้น คณะ
กรรมกำรบริษัทได้วิเครำะห์และหำข้อสรุปเพื่อก�ำหนด
มำตรกำรในกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพของกำรท�ำงำนคณะ
กรรมกำรบรษิทัต่อไป

 ส�ำหรบักระบวนกำรในกำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน
ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
งำนของตนเองนั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพจิำรณำทั้ง
แบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนจองคณะกรรมกำรและคณะ
กรรมกำรชดุย่อย รวมถงึแบบสอบถำมควำมต้องกำรทรำบ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของกรรมกำร ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พจิำรณำ

 เลขำนุกำรบริษัทได ้จัดส ่งแบบประเมินผลให ้
กรรมกำรบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนด�ำรง
ต�ำแหน่ง หลังจำกนั้นเลขำนุกำรบริษัทจะสรุปผล และ
น�ำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบก่อนจะน�ำส่งผลกำรประเมินให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชดุย่อยต่อไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะ
กรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยนั้น สรปุได้ดงันี้  
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 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้มีกำรจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ของกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดงันี้ 

	 รายชื่อกรรมการ	 รายละเอียด

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร  - เข้ำร่วมงำน Chairman Forum หวัข้อ Digital Transformation – A Must for all 
     Companies
2. รศ.ดร. รธุริ์ พนมยงค์  - ไม่ม ี
3. นำยวชิยั แซ่เซยีว  - ไม่มี
4. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ  - ไม่ม ี
5. ดร. อำรยำ คงสนุทร  - เข้ำร่วมงำนรวมพลโลจสิตกิส์ ปีที่ 15 จดัโดย Logistics Thailand magazine
    - เข้ำร่วมงำน CEO CLUB 2018 ในหวัข้อ “The Game is on!”
    - เข้ำร่วมงำนเสวนำหวัข้อ “Research Alliance Dialogue on Corporate 
     Governance 2018” จดัโดย IOD
6. นำยชูเดช คงสนุทร  - ไม่มี
7. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร - เข้ำร่วมงำนรวมพลโลจสิตกิส์ ปีที่ 15 จดัโดย Logistics Thailand magazine
    - เข้ำร่วมเสวนำ หวัข้อ “People strategy is business strategy” 
     จดัโดย Human Capital Management Club สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
    - เข้ำร่วมงำนสมัมนำ “Next Step Thailand : EEC ยทุธศำสตร์ไทย เชื่อมโลก” 
     จดัโดยกรงุเทพธรุกจิ 

8.นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม - อบรมสมัมำนำหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 
     จดัโดย IOD 
    - เข้ำร่วมสมัมนำในหวัข้อ “CFO Getting Together 2018” จดัโดย SET

 กำรเข้ำรบักำรพฒันำและฝึกอบรมของกรรมกำร

แต่ละคนในปี 2561 
นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท และ 

ผู้บรหิำรระดบัสูง เข้ำร่วมสมัมนำหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรบรษิทั และผู้บรหิำรระดบัสูงขององค์กร

ต่ำงๆ อยู่เสมอ ทั้งหลกัสูตรที่จดัโดยหน่วยงำนองค์กรอสิระ 
หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐ อำทิ หลักสูตรกรรมกำร
บริษัทของสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด
ให้กรรมกำรชองบริษัทจดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำง
น้อยหนึ่งหลกัสูตร ซึ่งได้แก่  Director Certification Program 
(DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit 
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		 Director		 Director	 Role	Of	 Audit	 Anti	 Ethical	 Company	 Anti-

	 Certification	 Accreditation	 The	 Committee	 Corruption	 Leadership	 Secretary	 Corruption

	 Program	 Program	 Chairman	 Program	 The	 Program	 Program	 for

	 (DCP)	 (DAP)	 Program	 (ACP)	 Practical	 (ELP)	 (CSP)	 Executive	

	 	 	 (RCP)	 	 Guide	 	 	 Program

	 	 	 	 	 (ACPG)	 	 	 (ACEP)	
  

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร  DCP  RCP    CSP ACEP

   141/2011  40/2017    41/2011 4/2012

         ACEP

         12/2014

2. รศ.ดร. รธุร์ิ พนมยงค์  DCP DAP   ACP

  103/2008 44/2004  13/2006    

3. นำยวชิยั แซ่เซยีว   DAP111/2014      

4. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ  DAP111/2014

          

5. ดร. อำรยำ คงสนุทร  DCP 

  181/2013       

6. นำยชูเดช คงสนุทร   DAP SEC/2014      

7. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสุนทร  DAP   ACPG ELP

   SEC/2014   42/2017 10/2017  

8. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม  DAP     CSP

   148/2018     65/2015 

Committee Program (ACP)  ทั้งนี้ เพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำองค์กรต่อไป 

กำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมกำรที่จัดโดย

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ส�ำหรับด้ำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบรษิทันั้น มเีลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำที่ประสำนงำน
ระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร และยงัประสำนงำน
ด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแล
กจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั กำรด�ำเนนิกำรประสำน
ให้มกีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั  

 

หลักสูตรการอบรม

รายชื่อ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย	
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 

ได้แก่ คณะกรรมตรวจสอบ คระกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืเพื่อปฏบิตัหิน้ำที่เฉพำะเรื่อง และ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ 
โดยได้จัดให้มีกฎบัตร ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ
ก�ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ และได้เปิดเผยกฎบตัร
ดงักล่ำวในเวบ็ไซต์ของบรษิทัด้วย นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
บรษิทัอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชดุย่อยเฉพำะเรื่องชดุอื่นๆ 
ตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
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1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุคนมคีวำมรู้ควำม
เข้ำใจ และมปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนบญัช ี หรอืกำร
เงินเป็นที่ยอมรับ โดยนำยวิชัย แซ่เซียว เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงนิได้ โดยท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนกำรด�ำเนนิงำน
ให้ถูกต้องตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�ำหนดของหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
บญัชใีห้เป็นนไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งสอบทำนให้มี
ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงรัดกุม เหมำะสมและทันสมัย 
และมีประสิทธิภำพโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติ
หน้ำที่และแสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงอสิระ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะประมกีำรประชมุร่วมกบัผูส้อบ
บญัช ีโดยไม่มฝี่ำยจดักำรเข้ำประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อขอควำมเหน็จำกผู้สอบบญัชใีนเรื่องต่ำงๆ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.รธุริ์ พนมยงค์ ประธำนกรรมกำร 

    ตรวจสอบ 
 2. นำยวชิยั แซ่เซยีว กรรมกำร
    ตรวจสอบ 
 3. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ กรรมกำร
    ตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมวีำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

โดบครบรอบออกตำมวำระในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น
ประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออกตำมวำระกอ็ำจได้รบั
กำรพจิำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอกีได้ 

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ให้คณะกรรมกรรตรวจสอบมหีน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 
 1. สอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินและกำร

เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำร
เงนิ และส่งเสรใิห้มกีำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงนิให้
ทัดเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ

 2. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์  หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด หลกั
ทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 3. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กระบวนกำรท�ำงำน กำรควบคมุ กำรก�ำกบัดูแลด้ำน
กำรปฏิบัติงำนและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
รักษำควำมมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ำย
สื่อสำรที่มปีระสทิธผิล สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล 

 4. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชันสอดคล้องตำมแนวทำงของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วปฏิบัติของภำค
เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (CAC) สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) และคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริจแห่งชำติ เริ่มตั้งแต่กำรส่งเสริม
และสร้ำงควำมตระหนกัรู ้กำรประเมนิควำมเสี่ยง กำรควบคมุ
ภำยใน กำรสร้ำงระบบงำนเชงิป้องกนั กำรรำยงำนกำรกระท�ำ 
ควำมผดิ กำรตรวจสอบ จนถงึกำรสอบทำนแบบประเมนิ
ตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำมที่ได้มีกำร
ตรวจสอบและประเมนิแล้ว 

 5. สอบทำนให่บริษัทมีกระบวนกำรควบคุมและติด 
ตำมกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 

 6. สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยในและ 
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกลที่ยอมรับโดย
ทั่วไป และพจิำรณำ “แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบ 
กำรควบคมุภำยใน” ซึ่งได้มกีำรตรวจสอบและประเมนิแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ 
และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ
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 7. สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนด
มำตรกำรป้องกนัภำยในองค์กร รวมทั้งสอบทำนกระบวนกำร
ภำยในของบริษัทเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและกำรรับ 
ข้อร้องเรยีน 

 8. สอบทำนให้มีระบบงำนเชิงป้องกันและเป็น
ประโยชน์ให้กับหน่วยงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำนให้ดยีิ่งขึ้น 

 9. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้ำงบุคคล
ซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่ผู ้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
ประเมนิประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของผู้สอบบญัช ี

 10. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว่ในรยงำนประจ�ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำนดงักล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และมคีวำมเหน็
ในเรื่องต่ำงๆ ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

 11. สอบทำนและให้ควำมเหน็ในกำรปฏบิตังิำนของ
ส�ำนกังำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกบัผูส้อบบญัช ี
และจัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 12. พิจำรณำอนุมัติแผนงำนตรวจสอบภำยใน งบ
ประมำณ รวมทั้งให้ควำมเหน็ชอบในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน 
โยกย้ำย หรอืเลกิจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 

 13. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ 
ภำยใน โดยพจิำรณำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่และรำยงำนต่ำงๆ 
รวมทั้งสำยกำรบงัคบับญัชำ และสอบทำนให้มกีำรประเมนิ 
ผลกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

 14. สอบทำนให้กรรมกำรตรวจสอบมกีำรประเมนิผล 
กำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรวม และ
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเองเป็นประจ�ำทกุปี

 15. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรอืคณะ 
กรรมกำรบรษิทัจะมอบหมำย 

 ในกำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ ให้คณะ 
กรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจเรยีก สั่งกำรให้ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำ 
หน่วยงำนหรอืพนกังำนของบรษิทัที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเหน็ 
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น คณะ

กรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบตำมค�ำสั่งของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะ
กรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
โดยตรงต่อผู้ถอืหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยี และบคุคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได่รบัทรำบกรณี

ที่ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิำรณ์อนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผูจ้ดักำร 
หรอืบคุคลซึ่งรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทักระท�ำ 
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลัก 
ทรพัย์ มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 
มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 
312 หรอืมำตรำ 313 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบด�ำเนนิกำร 
ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ให้ส�ำนกังำน 
ก.ล.ต.และผู้สอบบญัชทีรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้
รบัแจ้งจำกผู้สอบบญัช ี

 2. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้ 
ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรตรวจ
สอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด�ำเนิน
กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร 

 (1) รำยกำรที่เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 (2) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่

ส�ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
 (3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด 

หลกัทรพัย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือฝ่ำยจัดกำรไม่ด�ำเนินกำร
ให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจ
สอบก�ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำน 
ว่ำรำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงักล่ำวต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต. หรอื 
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
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2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 3 คน โดย 

กรรมกำร 2 ใน 3 เป็นกรรมกำรอิสระ และไม่เป็นกรรมกำร
ที่เป็นผู้บรหิำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอสิระ ท�ำหน้ำที่เสนอ ทบทวน ก�ำกบั 
ดูแลงำนด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรที่ครบรอบออกตำม
วำระ หรอืกรณอีื่นๆ ทบทวนระบบกำรประเมนิ ผลกำรปฏบิตัิ
งำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย และ 
ท�ำแผนสบืทอดต�ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร ทั้งศกึษำพจิำรณำตดิตำมควำมเปลี่ยน 
แปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทน ที่สำมำรถจูงใจ 
ตลอดจนสำมำรถรกัษำคนเก่งและดใีห้คงอยู่กบัองค์กร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ประกอบด้วย 

 1. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ 
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ 

  ตอบแทน
 2. นำยวชิยั แซ่เซยีว   
  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
 3. ดร. อำรยำ คงสนุทร
  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มวีำระ
อยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตำมวำระใน
วนัประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนด
ออกตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไปอกีได้

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	

ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ม ี
หน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 

 1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบำยด้ำนกำรสรรหำ
กรรมกำรเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 2. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกบัคณุสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทั 

 3. เสนอแนะวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คระกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และ
ประธำนกรรมกำรโดยพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี 
รวมทั้งติดตำมและสรุปผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบ เพื่อน�ำไปปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิ
งำนและเสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมสำมำรถของกรรมกำร
บรษิทั 

 4. ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบรษิทั และก�ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั
เพื่อแทนกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ โดยพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ 
ประสบกำรณ์ เพศ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็น
ประโยชน์กบับรษิทั 

 5. พิจำรณำสรรหำบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมมำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรบริษัทที่
ครบวำระหรอืกรณอีื่นๆ โดยค�ำนงึถงึควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท 
และหรอืที่ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนมุตัิ

 6. จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร หรอืกรรมกำรผู้จดักำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำ

 7. เสนอแนวทำงและวิธีกำรกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให
แก่คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตั้ง ซึ่งรวมถงึโบนสัประจ�ำปี และ
เบี้ยประชมุ 

 8. พิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำอื่นๆ ที่มี
กำรประกอบธรุกจิอย่ำงเดยีวกนั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร 
บรษิทัรบัทรำบ



- 96 -

WICE Logistics Public Cmpany Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

 9. พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปลี่ยน
แปลงใดๆ เกี่ยวกบักฎบตัร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
ค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุง
ให้เหมำะสมและมคีวำมทนัสมยัอยู่เสมอ 

 10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ ให้คณะ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มอี�ำนำจเรยีก 
สั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำร หัวหน้ำหน่วยงำนหรือพนักงำนของ
บรษิทัที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเหน็ ร่วมประชมุหรอืส่งเอกสำร 
ที่เหน็ว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิทัจ�ำนวน 2 คน และฝ่ำย

จัดกำร 1 คน ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงองค์กร และแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน แนวทำงกำรป้องกนั 
ควำมเสี่ยง เพื่อให้ธรุกจิของบรษิทัด�ำเนนิได้อย่ำงต่อเนื่อง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย
 1. นำงสำวฐติมิำ ตนัติกลุสนุทร    

  ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร
 2. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม   

  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร
 3. นำงสำวสมใจ  ปรุำชะโก   

  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มวีำระอยู่ใน
ต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตำมวำระในวัน
ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออก
ตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปอกีได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร

 1. มหีน้ำที่พจิำรณำนโยบำย กลยทุธ์ โครงสร้ำงกำร

บริหำรควำมเสี่ยงและด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำแผน
กลยุทธ์ที่น�ำเสนอมีควำมสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงที่
บรษิทัยอมรบัได้ และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้มสี่วน
ได้เสยี 

 2. ให้กำรสนบัสนนุกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสี่ยงระดบัปฏบิตักิำร

 3. มีกำรติดตำมและประเมินผลถึงประสิทธิภำพ
และประสทิธผิลของกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวม 

 4. เข้ำใจและสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงที่อำจจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและ
สำมำรถท�ำให้มั่นใจได้ว่ำควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นได้รับกำร
จดักำรกบัควำมเสี่ยงนั้นๆ จนถงึระดบัที่บรษิทัยอมรบัได้ 

 5. ให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำมเห็นชอบในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 กรรมกำรอิสระ

 บริษัทก�ำหนดสัดส่วนของกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมกำรอิสระให้มีไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมกำรบรษิทัทั้งหมด ปัจจบุนับรษิทัมกีรรมกำรอสิระจ�ำนวน 
4 คน ได้แก่ นำยเอกพล พงศ์สถำพร, รศ.ดร. รธุร์ิ พนมยงค์, 
นำยวชิยั แซ่เซยีว และนำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ 

 ข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัท 

 กรรมกำรอสิระ (Independent Director) ของบรษิทั 
ต้องเป็นกรรมกำรที่มคีณุสมบตั ิดงันี้ 

  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธ ิ
  ออกเสยีงในบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั 
  ร่วม หรอื นติบิคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ทั้งนี้ ให้ 
  นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำร 
  อสิระรำยนั้นๆ ด้วย 

  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร 
  งำน ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืน 
  ประจ�ำ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุบรษิทั บรษิทัใหญ่  
  บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคล  
  ที่อำจมคีวำมขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมลีกัษณะ 



- 97 -

Annual Report 2018

Innovative Logistics Service and Solution Provider

  ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำร 
  แต่งตั้ง 

  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือ 
  โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่ 
  บดิำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทั้งคู่ 
  สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  ผู้มอี�ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะได้รบักำรเสนอ 
  ให้เป็นผูบ้รหิำรหรอืผผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 
  หรอืบรษิทัย่อย 

  ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทและ 
  บรษิทัย่อย บรษิทัใหญ่  หรอืนติบิคุคลที่อำจจะม ี
  ควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจขัดขวำงกำรใช้ 

  วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น 
  หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ 
  กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำม 
  สัมพันธ ์ทำงธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย ่อย  
  บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
  เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั้ง 

  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั 
  ใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืนติบิคุคลที่อำจมคีวำมขดั 
  แย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ 
  กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
  ของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
  บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืนติบิคุคลที่ 
  อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจำก 
  กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน 
  ได้รบักำรแต่งตั้ง

  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่ง 
  รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ 
  ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2  
  ล้ำนบำทต่อปี จำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
  หรอืนติบิคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ทั้งนี้ในกรณทีี่ 
  ผู ้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึง 
  กำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร  
  อสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้ห้บรกิำร 

  ทำงวชิำชพีนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมลีกัษณะ  
  ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำร 
  แต่งตั้ง

  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป้นตัวแทน 
  ของกรรมกำรบรษิทั ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ 
  ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทั 

  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและ 
  เป็นกำรแข่งขนัที่มนียักบักจิกำรของบรษิทั หรอื 
  บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนียัในห้ำงหุน้ส่วน  
  หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  
  ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ  
  หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มสีทิธ ิ

  ออกเสยีงทั้งหมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำร  
  ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่ม ี
  กบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำม 
  เห็นอย่ำงเป ็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน 
  ของบรษิทั 

  สำมรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของ 
  บรษิทัเพื่อตดัสนิใจเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอสิระ 

  สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุกรำย 
  อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

  สำมำรถดูแลไม่ให ้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล 
  ประโยชน์ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ให้ตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลที่อำจมคีวำม
ขดัแย้งโดยมกีำรตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหาระดับสูง 
 แนวทำงกำรสรรหำกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนม ี

หน้ำที่สรรหำบคุคลผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ครบก�ำหนดออก
ตำมวำระ หรอืในกรณอีื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
เพื่อพิจำรณำบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือก
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ตั้งจำกที่ประชมุผู้ถอืหุ้นต่อไป โดยมแีนวทำงในกำรสรรหำ
กรรมกำร โดยค�ำนงึถงึ 

 คณุสมบตัิ

  สำมำรถอทุศิเวลำและท�ำประโยชน์ให้กบับรษิทั 

  มปีระวตักิำรท�ำงำนที่ซื่อสตัย์สจุรติ โปร่งใส และ
มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต.

  มปีระสบกำรณ์บรหิำรองค์กร

  มีแนวควำมคิดและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ 
  โลกยคุใหม่อยู่ตลอดเวลำ 

  มปีระสบกำรณ์ ควำมรู้เชี่ยวชำญ ทกัษะเฉพำะ 
  ดำ้นที่สำมำรถเสริมประสิทธิภำพ ควำมรู้ และ 

  ประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรในส่วนที่ยงัขำดอยู่ 

  ไม่ประกอบธรุกจิ หรอืเป็นกรรมกำร หรอืผู้บรหิำร 
  ในองค์กรที่ประกอบธรุกจิแข่งขนักบับรษิทั 

  กล้ำพูด และกล้ำแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงมเีหตผุล 

  มีอุดมกำรณ์ สำมำรถท�ำงำนเป็นทีม และม ี
  วฒันธรรมเข้ำกบักรรมกำรได้ 

 กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริษัทตำมแนวทำง

กำรสรรหำ

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญ
จำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล 
เป็นผู้มคีณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิำรท�ำงำนที่โปร่ง
ใส่ไม่ด่ำงพร้อย รวมทั้งมคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำม
คดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 

  แนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำร

 ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรคระกรรมกำรสรรรหำควรก�ำหนดแนวทำงที่จะใช้
ในกำรพจิำรณำโดยควรค�ำถงึถงึองค์ประกอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. คณุลกัษณะที่ต้องกำรในกรรมกำรแต่ละคน 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรพิจำรณำและก�ำหนด

คุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น

  ควำมมคีณุธรรมและควำมรบัผดิชอบ 

  กำรตดัสนิใจด้วยข้อมูลและเหตผุล 

  ควำมมวีฒุภิำวะและควำมมั่นคง เป็นผู้รบัฟังที่ด ี
  และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและเป็น 
  อสิระ

  ยดึมั่นในกำรท�ำงำนอย่ำงมหีลกักำรและมำตรฐำน  
  เยี่ยงมอือำชพี 

  คณุลกัษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำเห็นว่ำ 
  มคีวำมส�ำคญั 

2. ควำมรูค้วำมช�ำนำญที่ต้องกำรให้มใีนคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำควรพจิำรณำก�ำหนดองค์ประกอบ 

ของควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนที่จ�ำเป็นต้องมีในคณะ
กรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรก�ำหนดกลยทุธ์และนโยบำย 
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

3. ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร
นอกเหนือจำกกำรก�ำหนดองค์ประกอบสองประกำรดัง

กล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำฯ ยงัอำจพจิำรณำ
ก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติ
อื่นๆ ของกรรมกำรทั้งคณะ เช่นกำรมำจำกกลุ่มผู้มสี่วนได้
เสยีต่ำงๆ และพื้นฐำนกำรศกึษำ อำย ุเพศ ฯลฯ

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้สรรหำกรรมกำร
โดยค�ำนึงถึงควำมรู้ควำมช�ำนำญที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ใน
กรรมกำร

ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมช�ำนำญ หรอืประสบกำรณ์ในกำร
บรหิำร ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน (กฎหมำย ด้ำนกำรตลำด 
ด้ำนบญัช/ีFinancial Literacy โดยต้องมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในงบกำรเงนิ มำตรฐำนบญัช ี หรอืเป็น/เคยเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนด้ำนกำรเงิน และด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 
1. กำรเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ คณะ
กรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้สรรหำเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร 
บริษัทพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสทิธิ
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ของผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัที่จะเสนอชื่อบคุคลอื่น 
ส่วนอ�ำนำจในกำรพิจำรณำเลือกผู้ใดเป็นกรรมกำรเป็น
อ�ำนำจของผู้ถอืหุ้น 

2. ผู้ถอืหุ้นมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง
3. ในกำรเลอืกตั้งกรรมกำร ให้ใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนน 

เลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล และผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกตั้งบคุคล
ที่ได้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรได้ไมเ่กนิจ�ำนวนกรรมกำร 
ที่จะเลอืกตั้งในครั้งนั้น  โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้ 

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ
เลอืกตั้งในครั้งนั้น ในกรณทีี่บคุคลซึ่งได้รบัเลอืกตั้งในล�ำดบั 
ถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัอนัท�ำให้เกนิจ�ำนวนกรรมกำร 
ที่เลอืกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนในที่ประชมุลงคะแนนสยีง
อกีเสยีงเป็นเสยีงชี้ขำดเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรที่จะเลอืก 
ตั้งในครั้งนั้น 

คณะกรรมกำรบรษิทั โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
สรรหำฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรเสนอชื่อบคุคลที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม
วำระไว้ดงันี้ 

1. ให้กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนเสนอชื่อบคุคลที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม
วำระได้ โดยกรรมกำรผู้ที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระไม่ควร
เสนอชื่อตนเองกลบัเข้ำมำเป็นกรรมกำร 

2. ให้กรรมกำรทุกคนประเมินควำมรู้ควำมช�ำนำญของ
ตนเองเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำร 
ที่จะครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 

3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไม่รวมกรรมกำรที่มสี่วนได้
เสยีซึ่งไม่ได้อยูใ่นที่ประชมุ จะพจิำรณำกลั่นกรองรำยชื่อได้
รบักำรเสนอจำกกรรมกำรบรษิทัและจำกผูถ้อืหุน้ เพื่อเสนอ 
ชื่อบคุคลที่เหมำะสม ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ 
เสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้น 

4. คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้
เสียพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นรำย
บคุคลอย่ำงละเอยีดรอบคอบ และเสนอชื่อบคุคลที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม
วำระเข้ำรบักำรเลอืกตั้งในที่ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นต่อไป

การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้
จัดการ	และแผนสืบทอดตำาแหน่ง

บรษิทัมแีผนกำรคดัเลอืกบคุลำกรที่จะเข้ำมำรบัผดิชอบ
ในต�ำแหน่งงำนบริหำรที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำบรษิทัได้ผู้บรหิำรที่มี
ควำมเป็นมอือำชพี โดยกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้จดัท�ำแผน
สือทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำร 
ผู้จัดกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ 
ทมกำรบรษิทั เป็นผูพ้จิำรณำ ทมกำรบรษิทั เป็นผูพ้จิำรณำ 
ทั้งนี้ กระบวนกำรสรรหำเริ่มจำกกำรคัดเลืกผู้ที่เป็นคนเก่ง
และดีเข้ำมำร่วมงำน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และพฒันำสร้ำงควำมพร้อมให้ทกุคนมโีอกำส 
เตบิโตก้ำวหน้ำขึ้นสู่ระดบัผู้บรหิำรในอนำคต โดยผ่ำนขั้นตอน
กำรประเมนิพนกังำนที่มศีกัยภำพสูง ซึ่งทกุคนจะได้รบักำร
พัฒนำตำมแผนที่วำงไว้เป็นรำยบุคคล มีกำรมอบหมำย
งำนที่ท้ำทำย รวมทั้งหมนุเวยีนงำนเพื่อพฒันำทกัษะกำรเป็น
ผู้น�ำและควำมรอบรู้ในงำนทกุด้ำน ซึ่งกำรเตรยีมบคุลำกร
ดังกล่ำวได้ด�ำเนินกับพนักงำนทุกระดับให้มีควำมพร้อมใน
กำรทดแทนกรณทีี่มตี�ำแหน่งงำนว่ำงลง

การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดกลไกในกำรก�ำกับดูแล 

รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วม ด้วยกำรกระจำยอ�ำนำจให้หุน้ส่วนเป็นผูค้วบคมุ 
ดูแลแทน และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

 นอกจำกนี้ ยงัมกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่เข้ำไปลงทนุ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ก�ำกบั
ดูแลเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด�ำเนนิงำน กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิทัร่วมกบับคุคลที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย์ หรอืกำรท�ำรำยกำรที่ส�ำคญัให้ครบถ้วนถูกต้อง
นั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรตำมประกำศ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดและใช้บงัคบั 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บรษิทัและบรษิทัย่อย จ่ำยค่ำสอบบญัชใีห้กบั บรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั ซึ่งเป็นส�ำนกังำนสอบบญัชทีี่เป็น 

ผู้สอบบญัชปีระจ�ำปี 2561 ในรอบปีบญัชทีี่ผ่ำนมำจ�ำนวนเงนิ 1,940,000 บำท ซึ่งไม่รวมค่ำสอบบญัชทีี่จ่ำยโดยบรษิทัร่วม 
 ทั้งนี้ บรษิทัที่เป็นส�ำนกังำนสอบบญัช ี และผูส้อบบญัชไีม่มคีวำมสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้เสยีใดๆ กบับรษิทั/ผูบ้รหิำร/ 

ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่ำว 

ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 

1. ค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี  และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบรษิัทและงบกำรเงนิรวม เป็นจ�ำนวน 
1,860,000 บำท

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ไปปรับใช้	
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำกำรน�ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท 

จดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ มำปรบัใช้โดยได้พจิำรณำและตระหนกัถงึบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น�ำขององค์กร โดยกรรมกำรทั้งหมด
ได้พิจำรณำหลักปฏิบัติดังกล่ำวโดยละเอียดรอบคอบและเข้ำใจถึงประโยชน์และควำมส�ำคัญของกำรน�ำหลักปฏิบัติตำม 
CG Code) ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่ำได้มกีำรปฏบิตังิำนที่สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัดิงักล่ำวตำมควำมเหมำะสมของธรุกจิ
ของบรษิทั และเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบรษิทั อำทเิช่น ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระ ซึ่งปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร
ของบริษัท เป็นกรรมกำรอิสระ และกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดของกรรมกำร เช่น 
ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน และก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนสุดของกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้ง
ก�ำหนดให้กรรมกำรอสิระมวีำระต่อเนื่องกนัไม่เกนิ 9 ปี นบัจำกวนัด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระครั้งแรก ปัจจบุนับรษิทัเริ่มมี
แผนด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักรรมกำรอสิระซึ่งต้องมวีำระต่อต่อกนัไม่เกนิ 9 ปี ทั้งนี้หำกจะให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปต้องพจิำรณำ
ถงึควำมจ�ำเป็นดงักล่ำว

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 

1. ค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี ของบรษิทั 1,110,000 บำท 
2. ค่ำกำรสอบทำนรำยไตรมำส (รวมสำมไตรมำส) 750,000 บำท 
 รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัท 1,860,000 บำท

2. ค่ำสอบบญัชปีระจ�ำปีของบรษิทัย่อย และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบริษทัย่อย 
 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	(1	บริษัท)	

1. ค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี ของบรษิทั 80,000 บำท 
2. ค่ำกำรสอบทำนรำยไตรมำส (รวมสำมไตรมำส) - 
 รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัท 80,000 บำท
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมคีณุธรรม 

โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุ่มตำมหลกับรรษทัภบิำลที่ด ี และจรรยำบรรณธรุกจิ 
ตลอดจนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ต่ำงๆ และเพื่อให้มั่นใจว่ำบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรก�ำหนด
ควำมรับผิดชอบ แนวทำงปฎิบัติ พร้อมทั้งข้อก�ำหนดใน
กำรด�ำเนนิกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชั่น 
กบัทกุกจิกรรมทำงธรุกจิ และเพื่อให้กำรตดัสนิใจและกำร
ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นได้รับกำรพิจำรณำและปฎิบัติอย่ำงรอบคอบ 
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิี่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และพฒันำ 
สู่องค์กรแห่งควำมยั่งยนื บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมลงนำมแสดง

เจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุรติ (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็น 
โครงกำรที่รัฐบำลและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องค์กร
ได้แก่ หอกำรค้ำไทย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอกำรค้ำนำนำชำต ิ
สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธรุกจิ 
ตลำดทนุไทย สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำ
อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มี
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติในภำคเอกชน ทั้งนี้ บรษิทัที่ได้
รบักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2560


