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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้
มีนโยบายปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ การกําหนดบทบัญญัติตา่ งๆ จะยึดให้ เป็ นแนวทางให้ ปฏิบตั ิได้ จริ ง นอกจากนี ้ บริษัทได้ นําหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียม
กัน ของผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย โครงสร้ าง บทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและความเป็ นอิ ส ระของคณะกรรมการ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงาน และ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่ งใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ รับการรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกําไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสารข้ อมูลบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อ
แก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้บริษัทจะดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 บริ ษัทกํ าหนดให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ ผ้ ูถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้ เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการ
้
ออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิในการส่งคําถามหรื อข้ อเสนอแนะล่วงหน้ าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็น
และตังคํ
้ าถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่
ประชุม
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้
 บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สําคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยมีหลักการดังนี ้
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
 บริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารป้ องกัน การนํ า ข้ อ มูล ของบริ ษั ท ไปใช้ โดยห้ า มหน่ ว ยงานที่ ท ราบข้ อ มูล ไปเปิ ดเผยต่ อ
หน่วยงานหรื อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้ อง ในกรณี ที่พนักงานหรื อผู้บริ หารนําข้ อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนํ าไปใช้ เพื่อหา
ประโยชน์ ให้ แก่ตนเองหรื อผู้เกี่ ยวข้ อง จะถื อเป็ นความผิดร้ ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี ้ บริ ษัทมี
นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ชนไปใช้ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในข้ อ 11.4
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ
เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มีส่วนได้ ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนันๆ
้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และมี นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มที่
สําคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น :
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้ วยความรู้และทักษะการบริ หารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุก
กรณี ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
พนักงาน :
บริ ษัทจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและ
สมํ่าเสมอ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมทัง้
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การทํางานของ
พนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ ายความสุภาพและให้ ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
ลูกค้ า :
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รั กษา
ความลับของลูกค้ าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลูท่ างอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่
ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัทจะไม่ดําเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ และมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่มีต่อเจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชําระคืน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพย์คํ ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทําข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกัน
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คูแ่ ข่งทางการค้ า : บริ ษัทจะประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
สังคมส่วนรวม : บริ ษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม
อีกทัง้ ยังต้ องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์ สังคม ปลูกฝั ง จิ ตสํานึกของความ
้ บตั ิหรื อ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังปฏิ
ควบคุม ให้ มีการปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ งครั ด ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ อ อกโดย
หน่วยงานที่กํากับดูแล
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลา และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อ
้
ราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมด
ได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์
www.wice.co.th
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล
งบการเงินของบริ ษัทจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้ อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการ
ดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่ า งกัน และระบบการควบคุม ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ คณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้ นี ร้ ายงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ ได้ มอบหมายให้ คุณอารยา คงสุนทร ดํารง
ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ คุณชูเดช คงสุนทร ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ทําหน้ าที่ในการ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจที่เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทําหน้ า ที่ประธานกรรมการบริ ษั ท 1 ท่า น และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่า น ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ทางด้ านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ
ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้
ดําเนินการไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
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ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หารและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอํานาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ คือ
 คณะกรรมการบริ หาร มีทงหมด
ั้
4 ท่าน ซึ่งช่วยให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้ อย 3 ท่าน ทําหน้ าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
บริ ษัท มีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้ อบังคับ
หรื อระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการอิสระ
และมี กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรั บผิดชอบในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
รวมทัง้ สรรหา คัด เลื อ กและเสนอบุค คลที่ เ หมาะสมให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และพิ จ ารณากํ า หนด
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ ้นมาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มี
นโยบายในการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริ ษัทจัดทําข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตั ิงาน
ในฝ่ ายต่างๆ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริ ษัท การปฏิบตั ิงานด้ วยความ
้
ษัทและสิ่งแวดล้ อม
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทังภายในบริ
ภายนอก ซึ่งการให้ ความสําคัญกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การควบคุม
ภายในทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นส่งผลให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับตลาดทุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน
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นโยบายเกี ย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้ องการส่วนตัว
ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่ อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุก
รายการ รวมทังกํ
้ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และเมื่อบริ ษัทได้ ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ ว หากเป็ นรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ” บริ ษั ท จะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทังเปิ
้ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อื่นๆ ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทัว่ ไป บริ ษัทจะไม่ให้ บคุ ลากรของบริ ษัทที่เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับผลประโยชน์จากบริ ษัทคู่แข่ง หรื อ
ผู้ค้า/ผู้ขายที่บริ ษัทติดต่อธุรกิจด้ วย เข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ข้ อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พกั
รับรอง หรื อข้ อเสนอที่ให้ เป็ นการส่วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสูก่ ารสร้ างข้ อผูกมัดให้ กบั
บริษัท หรื อทําให้ บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อการรับตําแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริ ษัท สามารถขออนุมตั ิจากผู้อํานวยการฝ่ ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริ การ
สาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อการรับตําแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษา ซึง่ จะช่วยขยายวิสยั ทัศน์ และ
ประสบการณ์ ให้ แก่บุคลากรผู้นนั ้ แต่จะต้ องไม่นําเอาบริ ษัท หรื อตําแหน่งของตนในบริ ษัท ไปพัวพันกับ
กิจกรรมที่ทําภายนอก เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทําเช่นนันได้
้ ด้วย
การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนว่าบริ ษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงิน ตังแต่
้ ปี 2557 บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด ทําหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายใน โดยมีสญ
ั ญาว่าจ้ างเป็ นรายปี ซึ่งดําเนินการโดยนางสาววรลักษณ์ ลิ ้มสุขประเสริ ฐ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถใน
ด้ านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้ เป็ นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้ รัดกุม พร้ อมทังดํ
้ าเนินการขจัด
ความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และ
เมื่อครบสัญญาแล้ วบริษัทมีนโยบายต่อสัญญา
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นอกจากนี ้ บริษัทได้ แต่งตังให้
้ นางสาววรลักษณ์ ลิ ้มสุขประเสริฐ จาก บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด ดํารงตําแหน่ง
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3
เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีกําหนดการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเป็ น โดยมีการจัดทํารายงานผลงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่ องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษัท โดย
กรรมการสามารถร้ องขอสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ จากเลขานุการบริ ษัท
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องเข้ า สู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมี ผ้ ูบริ หารระดับ สูง เข้ า ร่ วมประชุมด้ ว ยเพื่อ ให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
ในปี 2557 และปี 2558 (ม.ค. – มี.ค.) บริ ษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7 ครัง้ และ 1 ครัง้ ตามลําดับ และมี
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ครัง้ และ 1 ครัง้ ตามลําดับ ซึ่งรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
2. นางอารยา คงสุนทร
3. นายชูเดช คงสุนทร
4. นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
6. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
7. นายวิชยั แซ่เซียว
8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ประชุมกรรมการบริษัท
2557
2558 (ม.ค.-พ.ค.)
2/7
2/2
7/7
2/2
7/7
2/2
7/7
2/2
2/7
2/2
2/7
2/2
2/7
2/2
2/7
2/2

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2557
2558 (ม.ค.- พ.ค.)
2/2
3/3
2/2
3/3
2/2
3/3

หมายเหตุ: กรรมการลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 6 - 8 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทังนี
้ ้ กรรมการลําดับที่ 5 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

(5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงจะทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
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โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแลมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) ค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้ สามารถ
รักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง กํ าหนดให้ มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้ าที่ ตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดและเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้ องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารแต่ละราย
(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ การฝึ กอบรมและให้ ความรู้อาจกระทําเป็ นการภายในบริษัทหรื อใช้ บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่
11.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริ หารโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัท
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้
โดยสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ น
รายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อ
มีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ด
มากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
11.3 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ การเสนอชื่อและใช้ สิทธิออกเสียงในการแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม มี
หน้ าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ โดยควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย
และ/หรื อ บริษัทร่วม ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้ นโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการ
ปฏิบตั ิงานด้ วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริ ษัทได้ กําหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับการแต่งตังนั
้ น้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 69

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

บริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ ใช้ สิทธิออกเสียงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หาก
เป็ นการดําเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
11.4 การกํากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริ หารในการนํ าข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และกํ า หนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริ ษัท กํ าหนดให้ ผ้ ูบ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พ ย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
เพื่อให้ บริษัทสามารถตรวจสอบการซื ้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริ ษัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึง่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนันต่
้ อบุคคล
อื่น ทังนี
้ ห้ ากพบว่ามีการใช้ ข้อมูลภายใน โดยมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นได้ รับ
ความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทําการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ น
ผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็ นผู้บริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หาร
จะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนันๆ
้
11.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีค่าใช้ จ่ายสําหรั บปี 2557 จํานวนรวม 2.51ล้ านบาท (เป็ น
ค่าบริการตรวจสอบและสอบทานทังจํ
้ านวน)

ส่วนที่ 2 หน้ า 70

