


13. การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  

   คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักเกณฑการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เพ่ือนํามาเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดาน

การกํากับดูแลกิจการมีดังนี้ 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอย ขึ้น 3 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

หนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการดวย ท้ังนี้เพ่ือชวยกลั่นกรองงานท่ีมีความสําคัญอยางรอบคอบ

ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนโดยคํานึงถึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยรวมมีคุณธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการ ท่ีมีคุณสมบัติและหนาท่ี

รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการกําหนดบทบาทภาระหนาท่ีความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร

ไวอยางชัดเจน 
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกใหการประชุมผูถือหุน โดยใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกรายและละเวนการกระทํา

ใดๆ ท่ีเปนการจํากัดสารสนเทศของบริษัทฯ และการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทฯ มีการใหขอมูล วัน เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยาง

เพียงพอและทันเวลา และแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพรขอมูล

ดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.wice.co.th อีกหนึ่งชองทาง เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการประชุม

ลวงหนาอยางเพียงพอนอกจากการไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ เพียงทางเดียวคณะกรรมการมีการอํานวยความสะดวกใหผู

ถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ีและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอท่ี

ประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ได รวมท้ังอาจเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม ท้ังนี้ กรรมการทุกทาน 

โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ จะเขารวมประชุมผูถือหุนดวย 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาการดําเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถือหุนพึงไดรับและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกรายท้ังผูถือหุนท่ี

เปนผูบริหารและผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหารรวมท้ังผูถือหุนตางชาติและผูถือหุนสวนนอยใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมถึงการจัดการท่ี

เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือเปนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จะเปนสิ่งท่ีทําใหผูถือหุน

ไววางใจและเชื่อม่ันในการท่ีเขามารวมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหลักการดังนี้  

• บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป

บัญชี และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ท่ีใชบังคับท่ีตองไดรับการอนุมัติจากผู

ถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 

• บริษัทฯ มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาใน

เวลาอันสมควร และมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดย
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มอบฉันทะใหผู อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปน

ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรการปองกันกรณีท่ีกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและแจงแนวทางดังกลาวให

ทุกคนในบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

• คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและ

ผูเกี่ยวของ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และ

สามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนของบริษัทฯโดยรวม ท้ังนี้ กรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
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• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

• จัดใหมีระบบการบรหิารบุคลากรในเรื่องการแตงตั้งโยกยายรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานท่ีชัดเจน 

มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

• ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานโดยใหโอกาสพนักงานอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

• รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
 

ลูกคา : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดย 

• ใหบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 

• เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริงโดยคํานึงถึง

ประโยชนสําหรับลูกคา 

• ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตเงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม 

• รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด รวมถึงไมนํามาใชเพ่ือประโยชนของตนเองและผูท่ีเกี่ยวของโดยมิชอบ 
 

คูคาและเจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้ โดย 

• ไมดําเนินการอันเปนการทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้  

• มุงม่ันท่ีจะปฎิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การ

ชําระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอ่ืนใดท่ีไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพ่ือใหบรรลุผล

ประโยชนรวมกัน  
 

คูแขงทางการคา: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบและกติกาการแขงขันท่ีดีโดย 

• ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี 

• ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

• ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
 

สังคมสวนรวม : มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและสังคมโดย 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• ใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสมํ่าเสมอ 

• สรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง 

• ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย 

• ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ  

• ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลและรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานนั้น 

 

 ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือ

แสดงความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจรวมท้ังการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน รายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง การ

กระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

โดยตรงดังนี้ 
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• สงทางไปรษณยี : รศ.ดร.รุธิร พนมยงค 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
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หมายเหตุ ผูมีสวนไดเสียท่ีแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด และใหคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามท่ีมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนแลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ

ทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับแจง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 
โครงสรางคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจท่ีเปน

ประโยชนกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มาจาการแตงตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน โดยเปน

กรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาท่ีประธานกรรมการบริษัท 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซ่ึงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 

ทาน เปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของงบการเงินได ท้ังนี้ บริษัทฯ กําหนดให

อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการอิสระทําหนาท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดย

ปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือใหดําเนินการไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพ่ือผลประโยชน

สูงสุดของผูถือหุน  

ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางชัดเจน เพ่ือมิใหกรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจ

บริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด  

 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยใหการกํากับดูแลกิจการ คือ 

• คณะกรรมการบริหาร มีท้ังหมด 4 ทาน ซ่ึงชวยใหการปฎิบัติงานเปนไปโดยคลองตัว โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามท่ี
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อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ข้ึนมาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือแบงเบาภาระการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ

กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน  โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี 

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝายตางๆ 

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตาม

กฎหมาย การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรท้ังภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซ่ึงการใหความสําคัญกับ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลให

เกิดความเชื่อม่ันกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว ของครอบครัว 

ของญาติพ่ีนอง หรือของบุคคลอ่ืนท่ีรูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายท่ีครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  

• รายการท่ีเก่ียวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนท่ีจะทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ รวมท้ัง

กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมี

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเม่ือบริษัทไดทํารายการท่ีเกี่ยว

โยงกันแลว หากเปนรายการตามท่ีกําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย

ขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเร่ือง

หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน” บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว 

รวมท้ังเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพ่ือใหเกิดความ

โปรงใสในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  

• สถานการณอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน  

1. การลงทุนท่ัวไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทท่ีเปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/ผูขาย

ท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาว 

เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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กฎหมาย การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรท้ังภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซ่ึงการใหความสําคัญกับ
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• รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนท่ีจะทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ รวมท้ัง
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หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว 

รวมท้ังเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพ่ือใหเกิดความ

โปรงใสในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  

• สถานการณอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน  

1. การลงทุนท่ัวไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทท่ีเปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/ผูขาย

ท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการดังกลาว 

เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ต๋ัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพ่ือการพักผอน ท่ีพักรับรอง 

หรือขอเสนอท่ีใหเปนการสวนตัวตาง ๆ ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัท หรือทําให

บริษัทสูญเสียผลประโยชน  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใดๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท 

สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพ่ือรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร 

หรือการรับตําแหนงใดๆ เชน กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ซ่ึงจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผูนั้น 

แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมท่ีทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติใหทํา

เชนนั้นไดดวย 

การควบคุมภายใน 

บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและเพ่ิมความ

นาเชื่อถือใหกับงบการเงิน ตั้งแตป 2557 บริษัทไดวาจาง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ทําหนาท่ีตรวจสอบภายใน โดยมีสัญญา

วาจางเปนรายป ซ่ึงดําเนินการโดยนางสาววรลักษณ ลิ้มสุขประเสริฐ ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุม

ภายใน ใหเปนท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหรัดกุม พรอมท้ังดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ โดยมีการ

ทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกป และเม่ือครบสัญญาแลวบริษัทมีนโยบายตอสัญญา  

นอกจากนี้ บริษัทไดแตงต้ังให นางสาววรลักษณ ลิ้มสุขประเสริฐ จาก บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ดํารงตําแหนงเปน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน  

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน โดยมีการ

จัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการได

อยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพ่ือพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวัน

ประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมได

จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารจะรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน

สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได  โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพ่ือใหสารสนเทศในรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

 ในป 2557 และป 2558 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งและ 4 ครั้ง ตามลําดับ และมีการจัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน มีดังนี้  

ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2557 2558  2557 2558  

1. นายเอกพล พงศสถาพร 2/7 4/4 - - 

2. นางอารยา คงสุนทร 7/7 4/4 - - 

3. นายชูเดช คงสุนทร 7/7 4/4 - - 

4. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 7/7 4/4 - - 

5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 2/7 4/4 - - 





ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2557 2558  2557 2558  

6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค 2/7 4/3 2/2 3/3 

7. นายวิชัย แซเซียว 2/7 4/4 2/2 3/3 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 2/7 4/4 2/2 3/3 

หมายเหตุ: กรรมการลําดับท่ี 1 และ ลําดับท่ี 6 - 8 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

               4/2557 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557  

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบ

บัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอ

งบการเงินรวมของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฎใน

รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใชนโยบาย

บัญชีท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทําและดูแลมีการเปดเผย

ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
 

ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจใหสามารถรักษากรรมการ

ท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัท  โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในท่ีประชุมผูถือหุน 

คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีตามหลักเกณฑและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน

ระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงการฝกอบรม

และใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะ

พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาท่ีจะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ท่ี

ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้  

1.ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนท่ีตนถือ 





ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2557 2558  2557 2558  

6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค 2/7 4/3 2/2 3/3 

7. นายวิชัย แซเซียว 2/7 4/4 2/2 3/3 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 2/7 4/4 2/2 3/3 

หมายเหตุ: กรรมการลําดับท่ี 1 และ ลําดับท่ี 6 - 8 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

               4/2557 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557  

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบ

บัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอ

งบการเงินรวมของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฎใน

รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใชนโยบาย

บัญชีท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทําและดูแลมีการเปดเผย

ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
 

ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจใหสามารถรักษากรรมการ

ท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัท  โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในท่ีประชุมผูถือหุน 

คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีตามหลักเกณฑและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน

ระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงการฝกอบรม

และใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะ

พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาท่ีจะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ท่ี

ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้  

1.ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคล 

หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผูถือหุนแตละ

คนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3.การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูท่ีเปน

ประธานท่ีประชุมมีเสียงชี้ขาดเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

           บริษัทไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหการเสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงในการแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม มีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือ

ประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมนั้นๆ โดยควบคุมการดําเนินงานของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ใหเปนไปตาม

กลยุทธและแผนงานธุรกิจภายใตนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และ

บริษัทไดกําหนดใหบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนท่ีจะไปลงมติ หรือ ใชสิทธิออกเสียงในเรื่อง

สําคัญในระดับเดียวกับท่ีตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทเอง ท้ังนี้ การสงกรรมการเพ่ือเปน

ตัวแทนในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท 
 

การกํากับดูแลเรื่องการใช�ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใช

แสวงหาประโยชนสวนตนในการซ้ือขายหลักทรัพยดังนี้ 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามมาตรา 59 และกําหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  เพ่ือใหบริษัทสามารถ

ตรวจสอบการซ้ือขายหุนของผูบริหารทุกราย  

3. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูล

ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอ่ืน ท้ังนี้หากพบวามีการใช

ขอมูลภายใน โดยมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูกระทํา

การเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหาก

ผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4521 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2558 จํานวนรวม 1.57 ลานบาท (เปนคาบริการตรวจสอบและ

สอบทานท้ังจํานวน)  

 


