การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของ
บริ ษั ท ให เกิ ด ความโปร ง ใส เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ ให แ ก ผู ถื อ หุ น ผู ล งทุ น และผู เกี่ ย วข อ งทุ ก ราย ตลอดจนเป น การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย
ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
ไดยึดถือปฏิบัติภายใตนโยบายการบริหารองคกรที่ดี มีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกคาและผูถือหุน
ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
ทํ าหน าที่ ดู แลให บ ริ ษั ท กรรมการ และผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ให ถู กต อ งตามกฎข อ บั งคั บ ต างๆ ของตลาดหลัก ทรัพ ยฯ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถใน
การแขงขันของกิจการ และความเชือ่ มั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย จึงไดจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อให
พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกลาวให
ความสําคัญ ตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝายบริหาร ใหดําเนินตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมการกํากั บดูแลกิจการคอยสอดสองดู แลให พนั กงานไดถือปฏิบั ติอยางเครงครัด คณะกรรมการบริษัท ได
ทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการให สอดคลองกับ หลักการกํากับดูแลกิจการป 2560 ไดรับ การอนุ มัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 โดยในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ ือหุน
บริษัทใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกรายไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นักลงทุน
สถาบันหรือชาวตางชาติ โดยบริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน ในป 2561 สิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับมีดังนี้
 สิทธิในการไดรบั ใบหุนและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน
บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนา
บริษัท ตระหนักถึงสิท ธิและความเท าเที ยมกัน ของผูถือหุ นตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ ดี และเพื่ อปฏิบั ติให
สอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุนเพื่อให
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คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุม
ผูถือหุนตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และสง
คําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับบริษัทอยางนอย 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2561 เปน
ตนไป โดยกําหนดใหการเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 การสงคําถามสิ้นสุดกอนวันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยบริษัทไดแจงชองทางและชวงเวลาในการรับเรื่องใหผูถือหุนทราบผานทางระบบ
ขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง
การเสนอคําถามลวงหนา ไวบนเว็บไซตของบริษั ท (www.onetoonecontacts.com) ภายใตหมวด “นักลงทุน สัมพัน ธ”
หัวขอ “ขอมูลสําหรับผูถือหุน” เรื่อง “การสงคําถาม และเสนอวาระลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2562”
 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถ ือหุน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุม บริษัทได
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง และแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
ในป 2561 บริษัทมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง
และสามารถรองรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม โดยผูถือหุนไดรับสิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมดังนี้
กอนวันประชุมผูถือหุน
ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทไดแจงกําหนดการพรอมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนา 31 วันกอนวันประชุม และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสาร
ประกอบไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใตหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” หัวขอ “ขอมูล
สําหรับผูถือหุน” และหัวขอยอย “การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนา
กอนวันประชุม 31 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยาง
เพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีขอมูลเชนเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต
ใหกับผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 22 วัน ซึ่งมากกวาที่กฎหมายกําหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกลาวไดระบุ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม
พรอ มทั้ งแนบเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งที่ มี รายละเอี ย ดครบถว นและเพี ยงพอ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของผู ถื อ หุ น
นอกจากนี้ ไดประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และลวงหนากอนวัน
ประชุม 24 วัน
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สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทจะพยายามติดตอกับนักลงทุน
สถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกอนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม
วันประชุมผูถอื หุน
บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดจัดใหมีเจาหนาที่และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมมากกวา 1
ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 ทาน นอกจากนี้ ประธาน
คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี ไดเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในที่
ประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ผูดําเนินรายการไดแนะนํากรรมการที่เขารวม
ประชุม แจงจํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนหุนทั้งหมดทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2561 มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นอกจากนั้น เพื่อความโปรงใสในการ
นับคะแนนเสียง บริษัทไดเชิญผูรับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในที่ประชุม ผูดําเนินรายการไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนที่เขารวมการ
ประชุมรับทราบ ตอจากนั้น ไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระ
อื่น นอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไวในหนั งสื อ นั ด ประชุ ม บริษั ท จัด ให มี บั ต รลงคะแนนเสี ยงสํ าหรับ ผูถื อ หุ น ใช ในการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พรอมทั้งเปดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็น
ดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย คณะกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสทิ ธิ
อยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม และเรื่องการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการไดตอบคําถามของผูถือหุนอยางครบถวน รวมทั้งไดมีการบันทึกประเด็น
ซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย นอกจากนั้น หลังจากการประชุมเรียบรอยแลว ประธาน
ที่ประชุมไดแจงใหผูถือหุนสงคืนบัตรลงมติใหกับเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป
ภายหลังการประชุมผูถือหุน
บริษัทไดมีการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการประชุมผูถือหุนเสร็จสิ้นภายในวัน
เดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกลาวไดระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแตละ
วาระ และไดจัดทํารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวมและไมเขารวมประชุม คําชี้แจงที่
เปน สาระสํ าคัญ คําถาม คําตอบหรือขอคิดเห็ น โดยสรุป อยางครบถวน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงตลาด
หลักทรัพ ยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วัน นับ แตวัน ประชุม พรอมทั้ งเผยแพรบ นเว็บ ไซตของบริษั ท
(www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่ง
ในสาม (1/3) และใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการผูที่ตองออก
ตามวาระสามารถกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑดังนี้
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ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึ งมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแตงตั้งกรรมการแลว ผูถือหุนยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราว
ออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ทั้งนี้ บริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละทานที่เสนอเขา
รับการเลือกตั้ง พรอมทั้ งรายละเอี ยดเกี่ยวกับค าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ซึ่ งมี ขอมู ล
เพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา
 สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขา
รับ การแต งตั้ ง รวมทั้ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ คาตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชีที่ มี ขอ มู ล เพี ยงพอที่ ผู ถื อหุ น สามารถใช
ประกอบการพิจารณาได
 สิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา
บริษัทดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
แล ว บริ ษั ท ยั ง ได นํ า ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ รวมทั้ ง ข า วสารต า งๆ ที่ เป น ป จ จุ บั น แสดงไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
(www.onetoonecontacts.com)
 สิทธิในการรับสวนแบงกําไร
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงิน
สํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต
อนึ่ง การพิจารณาการจายเงินปนผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนหรือทรัพยสินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท
หรือในบริษัทยอยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทวาจะจายเงินปนผลหรือไมเพียงใด
โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต
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การจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 0.15 บาท เปนรอยละ 83.25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2560 หลังหักสํารองตางๆ ทุก
ประเภท ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2561 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงิน 11.2 ลานบาท หรือ
รอยละ 65.06 ของกําไรสุทธิรวมครึ่งปแรก หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน
หัวขอ “นโยบายการจายเงินปนผล”
นอกจากสิทธิของผูถือหุนดังกลาว บริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอ
สื่อสารระหวางกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญ และรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม และมี
นโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน การรับสวน
แบงกําไร การรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา โดยใน
การประชุมผูถือหุนบริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยหุนของบริษัทมี
เฉพาะหุนสามัญเทานั้น และกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะแตงตั้งบุคคลเขารวมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทไดสง
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบละเอียดที่ผูถือหุนสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละ
วาระไดตามความประสงค พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเปน
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน รวมทั้งระบุถึงเอกสารหลักฐานและวิธีการมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัด
ประชุม ซึ่งไดจัดทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการใชบัตร
ลงคะแนนเสี ยงในทุ กวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต งตั้งกรรมการ บริษั ทยังไดให สิทธิผูถือหุ นในการแตงตั้ ง
กรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่ผานมา บริษัทไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุใน
หนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติม
ในที่ประชุมซึ่งจะเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได นอกจากนั้น บริษัทไดกําหนด
มาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ “การดูแลเรื่องการ
ใชขอมูลภายใน”
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับบริษัท
ซึ่งสงผลตอความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได บริษัทจึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือ
หุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึง การจัดใหมีชองทางสําหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ อันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได ซึ่งไดแสดงรายละเอียดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของ
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บริ ษั ทสํ าหรั บกรรมการ ผู บริ หาร และพนั กงาน ยึ ดถื อปฏิ บั ติ และได เผยแพร คู มื อดั งกล าวไว บ นเว็ บไซต ของบริ ษั ท
(www.onetoonecontacts.com)
ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 โดย
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนและเพิ่มเนื้อหาในสวนของ “นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้”, “การรับฟงขอเสนอแนะ
และขอรองเรียน, ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและการปกปองผูแจงเบาะแส” ใหมีความครอบคลุมและชัดเจน
มากขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสียไดในหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ”
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัท ที่ถูกตองครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และแสดงใหเห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วในเรื่องตางๆ เชน
- จัดสงรายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management Discussion
and Analysis : MD&A) ตอตลาดหลักทรัพยฯ และก.ล.ต. ภายในเวลาที่กําหนด โดยงบการเงินของบริษัท ไมมีรายการที่
ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข รวมทั้งไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยฯ
และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพรคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดํ าเนิ นงาน (MD&A) สํ าหรับงบการเงินทุ กไตรมาสไวบนเว็บไซต ของบริ ษั ท และผานระบบข าวของตลาด
หลักทรัพยฯ
- เป ด เผยหลั ก เกณฑ ก ารให ค าตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารไว อ ย า งชั ด เจน โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดได ใ น
“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
- เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
“รายการระหวางกัน”
- เปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ
กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทจะเปนผูประสานงานในการจัดสงรายงานดังกลาว
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีขอมูลการ
ถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหารบริษัทในป 2561 ดังนี้

กรรมการ/ ผูบริหาร
1.นายวิชัย ศรีขวัญ
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
2.นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ

จํานวนหุน สามัญและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ไดมา / (จําหนายไป) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ระหวางป
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คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
3.นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
4.นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
5.นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
6.นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
7.นายธนานันท วิไลลักษณ
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
8.นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
9.นายศิริชัย รัศมีจันทร
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
10.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
11.นางรัชดา ธีรเกาศัลย
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
12.นางศศกร สุพพัตกุล
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
13.นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*
14.นางวีรนุช ทางอนันต
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ*

37,562
11,924
1,490
-

-

37,562
11,924
1,490
-

หมายเหตุ * คูสมรส หรือ ผูที่อ ยูกิน ดวยกัน ฉัน สามีภ รรยา และบุตรที่ยัง ไมบ รรลุนิติภาวะของบุค คลดัง กลาว รวมถึง นิติบุค คลซึ่ง
บุค คลดัง กลาวขางตน ถือหุน เกิน รอยละ 30 ของสิท ธิออกเสียงทั้ง หมดของนิติบุค คลดัง กลาว โดยใหนับ รวมคูส มรส
หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ดังนี้
1) กรรมการและผูบริหารตองยื่นรายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
หรือผูบริหารตามแบบรายงานที่กําหนด
2) กรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ตามแบบรายงานที่กําหนด
3) รายงานการมีสวนไดเสียจะตองจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดสงสําเนาใหประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริษัทไดรับรายงานดังกลาว
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โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานชองทาง
ตางๆ ไดแ ก ระบบขาวของตลาดหลัก ทรัพ ยฯ เว็บ ไซตข องบริษ ัท (www.onetoonecontacts.com) รายงานประจํา ป
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) การแถลงขาว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เปนตน
คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใสอยางเครงครัด โดยปที่ผานมาบริษัทไมเคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไมเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ไดดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
 นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
บริษัทใหความสําคัญในการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเทาเทียมกัน สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดที่
เกี่ยวของ จึงกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ เพื่อเปนแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้
1. เปดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงินอยางถูกตองครบถวนเพียงพอ
เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน
2. การเปดเผยสารสนเทศของบริษัท จะตองจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส
3. ระมัดระวังการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่สงผลกระทบตอราคาหรือมูลคาหลักทรัพยของบริษัท โดยปฏิบัติ
ตามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ
4. จัดใหมีบุคคลผูรับผิดชอบตอการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทตอสาธารณะอยางชัดเจน
บุคคลผูมีสิทธิในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ
1. ประธานกรรมการบริหาร
2. ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการ
3. ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธของบริษัท
4. บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือ
ตอสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
4.1 การจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
- รายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
คณะกรรมการไดจัดใหมีการจัดทํารายงานประจําปที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา เชน
โครงสรางขององคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสรางคณะกรรมการ
รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย เปนตน

8

- เว็บไซตของบริษัท
คณะกรรมการตระหนักดีวาในปจจุบันการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตเปนชองทางที่สะดวกรวดเร็ว ผูถือหุน
และผูที่ เกี่ยวของสามารถเขาถึ งขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน ในการรับ ทราบขอมูลและนาเชื่อถือ ดังนั้ น
คณ ะกรรมการจึ ง ได ดู แ ลให มี ก ารเป ดเผยข อ มู ล ต า งๆ เกี่ ย วกั บ บ ริ ษั ท ไว บ น เว็ บ ไซต ข องบ ริ ษั ท
(www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ไดเคยเปดเผยไวในรายงานประจําป
เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ขาวที่บ ริษั ทเผยแพร งบการเงิน รวมทั้ งรายงานประจําป
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวนโหลดขอมูลดังกลาวได
เปนตน
- นักลงทุนสัมพันธ
บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ
ของบริษัทกับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท
กิจกรรมจัดการลงทุน (Road show) การประชุมรวมกับนักวิเคราะห การประชุมทางโทรศัพท เปนตน ทั้งนี้ ผู
ลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่หมายเลข 0 2502 6583 หรือที่ www.onetoonecontacts.com ที่อีเมล
investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธไวเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ
1. ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
2. เปดเผยขอมูลทีจ่ ําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกผเู กี่ยวของทุกกลุมอยางเทาเทียม
3. เปดโอกาสใหบุคคลทีเ่ กี่ยวของทุกกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได
4. ปฏิบตั ิหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียเปนที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน
6. ปฏิบตั ิหนาที่อยางเต็มที่และมีความเปนมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
8. ปฏิบตั ิตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุนทีบ่ ริษัทไดกําหนดไว
นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยัง
ไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป
โดยมีคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดซักถามขอมูลตางๆ
โดยในป 2561 บริษัทในกลุมสามารถมีการเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ
ตามแผนงาน ซึ่งสรุปไดดังนี้
- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว (Roadshow)
จํานวน 12 ครั้ง
- กิจกรรมแถลงขาวเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และภาพลักษณของบริษัท
จํานวน 6 ครั้ง
4.2 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ไดแก
- โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยแตละคณะ
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- ค า ตอบแทนกรรมการ บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายค าตอบแทนกรรมการไว อ ย างชั ด เจนและโปร ง ใส โดย
คาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธและ
เปาหมายของบริษั ท และสู งเพี ยงพอที่จะรักษากรรมการที่มี คุณ สมบัติ ตามที่ ตองการไวได กรรมการที่ ไดรับ
มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทนจะเป น ผู พิ จารณากลั่ น กรอง และเสนอคาตอบแทนของ
กรรมการในแตละป เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวรวมทั้งคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป (Annual Report)
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดใน “โครงสรางการจัดการ” ภายใต
หัวขอ “นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกลาว
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ
สามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับ และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทไมมีประวัติการถูกสั่งให
แกไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต.
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสิน เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือ
ดํ าเนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ยางมี ส าระสํ าคั ญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษั ท ได แ ต ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยูใน
รายงานประจําป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน
ทางการเงินไวในรายงานประจําป (Annual Report) ของบริษัทดวย

หมวดที่ 5 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องตางๆ เชน องคประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิใหเปนไปตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท เชน ทักษะดานบัญชีการเงิน ดานการจัดการ ดานกลยุทธ ดานกฎหมาย และดานการกํากับดูแล
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กิจการ หรืออื่นๆ โดยมิไดมีการกีดกันทางเพศ แตอยางใด อันจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 9 ทาน มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่
ไดกําหนดไวใน “โครงสรางการจัดการ” นอกจากนั้นกรรมการทั้ง 9 ทาน ยังไดอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการอยางเต็มที่ โดยสามารถดูจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการ แตละทานไดในหัวขอ “การ
ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย”
5.2 ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ
 การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ มีขอบเขต
อํานาจหนาที่ดังนี้
บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. การกํากับ ติดตาม และดูแลใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
2. การดูแลใหมั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
3. การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับกรรมการผูจัดการ และมีมาตรการที่ดูแลใหเรื่อง
สําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญกัน
อยางรอบคอบโดยทั่วกัน การสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
5. การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ
บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
3. พิจารณาหลักเกณฑและการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง รวมกับคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
4. มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่อง
อํานาจอนุมัติดําเนินการ
5. การดําเนินงานใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
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การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจชวง ที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือ
บริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด
 การถวงดุลของกรรมการ
บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คนที่มีความเปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหารและปราศจาก
ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการดวยความเปนอิสระและเปน
กลาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท และเพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน
บริษัทไดแยกตําแหน งประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการมิให เปนบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัท
ดําเนินกิจการอยู และมีความรูและความชํานาญจากหลากหลายสาขา จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนอิสระ
จํานวน 4 ทาน (มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
จํานวน 1 ทาน
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน
ทั้งนี้กรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัททั้ง 4 ทาน คือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นายธนานันท
วิไลลักษณ และนายศิริชัย รัศมีจันทร เปนผูที่มีประสบการณ การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
การมีโครงสรางกรรมการดังกลาว เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ ในฐานะตัวแทนของ
ผูถือหุนไดอยางเปนอิสระและมีการถวงดุลที่เหมาะสม
 บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
บริษัทไดมีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดของบริษัทไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตาม
เปาหมาย และแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไม
แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของ
บริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย
สุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่
ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สวนกรรมการผูจัดการทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ หรือผูนําคณะผูบริหารของ
บริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับ การบริหารงานทั่วไปของบริษัท
12

5.3 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดํารง
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ไม
มีทานใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ
ของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพไดดีเกินกวานโยบายที่กําหนดไว
— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ของผูบริหารระดับสูง โดย
กําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงใหคณะกรรมการบริหาร
ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัท หรือเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท
5.4 ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยางโปรงใส
โดยสามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ “การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง”
5.5 การปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปที่ผานมา
5.5.1 ภาวะผูนําและการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทไดมกี ารกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุด
ใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผู
หนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท และบริษัทในเครือ โดย
ยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไป
ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทไดจัดให
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมี
การติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอยางสม่ําเสมอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)
และได เป ดเผยไวในรายงานประจําป แล ว โดยได ม อบหมายให ค ณะกรรมการกํ ากั บ ดู แลกิ จการทํ าหน าที่
สอดสองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
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นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ใหพนักงานทุกคนใน
องคกรไดรับทราบและเขาใจ เพื่ อขับ เคลื่อนธุรกิจไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผูบริหารระดับ
ผูจัดการขึ้นไปปละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองคกรผานสื่อตางๆ เชน e-mail ภายในบริษทั ภาพ
พักหนาจอคอมพิวเตอร การติดขอความไวตามบอรดประชาสัมพันธ ลิฟทของบริษัท และสื่อออนไลนอื่นๆ
ภายในบริษัท
5.5.2 การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษั ทได มี การสื่ อสารแนวทางการปฏิ บั ติ ตามจริ ยธรรมทางธุ รกิ จผ านทางช องทางต างๆ อี กทั้ งบริ ษั ทยั งได
กําหนดใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เปน
หนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะตองทําการสอดสองดูแล รวมถึงใหคําแนะนําและคําปรึกษาในกรณีที่
ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไมไดกําหนดไว โดยคําแนะนําดังกลาว
จะตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย ไมขัดตอนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะตองไมสงผลเสียตอ
ภาพลักษณของบริษัท รวมถึงจะไมสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอีกดวย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมี
การดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
ในกรณีที่ปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมทางธุรกิจ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามสมควรแกกรณี
เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินงานที่ถูกตองหรือตักเตือนแลวแตกรณี ทั้งนี้ผูที่กระทําผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย
และยังอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นขัดตอกฎหมาย
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคลอง
กับ การกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท ในป 2561 บริษัทจึงไดจัดให มีการประเมิ นผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อใหผูบริห ารของบริษัททํ าการประเมิ นตนเอง วาไดมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บ ริษัท กําหนดไว
ครบถว นหรือไม และให รายงานผลการประเมิ น ดั งกลาวตอ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ งหั ว ขอ การ
ประเมินออกเปน 17 หัวขอ ดังนี้
1. ความขัดแยงทางผลประโยชน
2. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา
6. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา
7. นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้
8. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
9. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายดานภาษี
12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
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14. ความรับผิดชอบตอชุมชน
15. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
16. นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
17. นโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

จากผลการประเมินจริยธรรมธุรกิจ ทั้งหมด 17 หัวขอ ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 100 แสดงวา
ผูบริหารมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกชองทางหนึ่งในการรับแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน หรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุ จริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียม โดยบริษัทไดกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการแจงเบาะแส รวมถึงการปกปองผูแจงเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแส และการ
ปกปองผูแจงเบาะแส”
5.5.3 การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได แต งตั้ งคณะกรรมการชุ ด ยอ ยเพื่ อ ช ว ยในการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การของบริษั ท และช วยแบ ง เบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอบริษัท โดยคณะกรรมการชุดยอยของ
บริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สําหรับรายละเอียด บทบาท ภาระหนาที่ ความรับ ผิดชอบ และองคประกอบของแตละคณะไดแสดงไวในหัวขอ
“คณะกรรมการชุดยอย” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังไดกําหนดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย และเผยแพร
ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)
5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
1) คณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป น องค ป ระชุ ม และการลงมติ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริษั ท กํ าหนดองค ป ระชุ ม ขั้ น ต่ํ า ณ. ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติ ตองมีกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 7 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน
โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทไดจัดสงกําหนดการประชุมเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละทาน
ทราบกําหนดการดั งกลาว เพื่ อให กรรมการสามารถจัด เวลาในการเขารวมประชุ มได ซึ่ งในหนั งสือ เชิ ญ
ประชุ ม มี ก ารกํ าหนดวาระชั ด เจน และมี ว าระพิ จ ารณาติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเป น ประจํ า หน ว ยงาน
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เลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให กั บ คณะกรรรมการล ว งหน า อย า งน อ ย 5 วั น ทํ า การก อ นวั น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม โดยขอบังคับของบริษัทกําหนดใหจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน นอกจากนั้น หาก
กรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็สามารถกระทําได โดยการแจงลวงหนากอน
วันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ
ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จํานวน 7 ครั้ง ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้ง วาระการดํารง
เปนกรรมการ
ตําแหนง
(ป / เดือน)
27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
7/7

1. นายวิชัย ศรีขวัญ

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ

รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

7/7

2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

7/7

4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

7/7

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

7/7
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รายชื่อกรรมการ

6. นายวัฒนชยั วิไลลักษณ

7. นายธนานันท วิไลลักษณ

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร

10. นายประชา พัทธยากร*

ตําแหนง

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / ประธานกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการ / กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

วันที่ไดรับแตงตั้ง วาระการดํารง
เปนกรรมการ
ตําแหนง
(ป / เดือน)
27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
7/7

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

6/7

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

6/7

27 มีนาคม 2556

5 ป 9 เดือน

7/7

27 มีนาคม 2556

5 ป 6 เดือน

5/5

หมายเหตุ *นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2561 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ซึ่งสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่พิจารณาไดดังนี้













พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และอนุมัติแผนการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2562
พิจารณาแกไข และทบทวน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม และกฎบัตรคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามในเอกสารทางการเงิน
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล
พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 30
พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทยอย
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
พิจารณาอนุมตั ิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล
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 พิจารณาอนุมัติการทําประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัท
 พิจารณาอนุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือน การกําหนดโบนัส และนโยบายการจายโบนัส
 พิจารณาหลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท
ทั้งนี้ บริษั ทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
2) คณะกรรมการชุดยอย
ในป 2561 คณะกรรมการชุดยอย มีจํานวนครั้งในการประชุม และประวัติการเขารวมประชุมของกรรมการแต
ละทาน สรุปไดดังนี้

รายชื่อ

1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
3. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล
4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
6. นายวัฒนชยั วิไลลักษณ
7. นายธนานันท วิไลลักษณ
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร
10. นายประชา พัทธยากร*
11.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
12.นางรัชดา ธีรเกาศัลย
13.นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
กํากับดูแล สรรหาและ บริหารความ พัฒนาเพื่อ
กิจการ
กําหนด
เสี่ยง
ความยั่งยืน
คาตอบแทน
5/5
3/3
5/5
3/3
5/5
3/3
3/3
5/5
3/3
3/3
11/11
3/3
11/11
3/3
3/3
11/11
3/3
2/2
3/3
3/3
3/3
8/8
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ : *นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

3) การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมใชผูบริหาร
ในป 2561 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปนกอนเริ่มการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจํานวน 3 ครั้ง เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ ที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวม
อยูดวย
คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลการปฏิบัติ
หนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําสมอ โดยไดรายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
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5.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่หัวขอ “จริยธรรม
ธุรกิจ”
5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
สามารถดูรายละเอียดไดใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” และ “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น”
5.8 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท และหัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน
5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการกํ าหนดให มี ก ารประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ งคณะ และ
กรรมการรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
รายบุคคล ทั้งยังเปนการทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ โดยจะนําผล
การประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ประจําป 2561 เพื่อมุงเนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งใชแบบประเมินที่
ได รับ การอนุ มั ติ จากคณะกรรมการบริษั ท ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 7/2561 เมื่ อ วัน ที่ 6
ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบ
ประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทําหนาทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
ผลการประเมิน การปฎิบั ติงานของคณะกรรมการบริษั ท ทั้ งคณะในรอบป 2561 ที่ผ านมา ซึ่ งประเมิน โดย
กรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 99.25
การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
ประจําป 2561 เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง
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โดยเป นการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษั ทรายบุคคล ซึ่งใชแบบประเมิ นที่ ไดรับ การอนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการ
จัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล ในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ในภาพรวม 4 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 98.25
5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการประเมินตนเอง เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของตนเองในรอบปทผี่ านมาวามีการปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดหี รือไม และมีประสิทธิผลมาก
นอยเพียงใด จึงไดจัดใหมีการประเมินผลดังกลาว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝกอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูบริหาร
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 99.87
5.8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป
เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการ
จัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับกรรมการในแตละคณะกรรมการชุดยอยเพื่อการประเมินผล แบบประเมินของคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝกอบรม
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ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะเปนดังนี้
ผลการประเมิน
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

คะแนนเฉลี่ย
(รอยละ)
99.17
99.08
98.02
98.83
94.79

5.8.4 การประเมินกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป
เพื่อนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาว
ใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ความเปนผูนํา
2. การกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
3. การวางแผนและผลปฏิบัตทิ างการเงิน
4. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร
7. การสืบทอดตําแหนง
8. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
ผลการประเมินกรรมการผูจัดการในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 8 ทานในภาพรวม
9 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 98.03
5.8.5 การประเมินเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการ
ประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเลขานุการบริษัท ในการกํากับดูแลใหคณะกรรมการ
บริษัทปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. โดยใชแบบประเมินที่ไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมิน
จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ทักษะความรูความสามารถของเลขานุการบริษทั
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
3. การติดตอและประสานงาน
4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
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6. การกํากับดูแลกิจการ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทในรอบป 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ใน
ภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 99.32
5.8.6 การประเมินหัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและฝายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให
คําปรึกษาอยางเปนอิสระในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององคกร
โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 ธั น วาคม 2561 และได มี ก ารจั ด ส ง แบบประเมิ น ดั ง กล าวให กั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
2. ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. การบริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 98.31
5.9 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 การพัฒนากรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่
จําเปนอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที่ โดยจัดใหมีคูมือกรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หน าที่ ข องกรรมการเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องกรรมการ โดยมี เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป น ผู
ประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้
 เรื่อ งที่ควรทราบ : ลัก ษณะธุ รกิ จ โครงสรางธุรกิจ โครงสรางกรรมการ ขอบเขตอํ านาจหน าที่ กฎหมายที่ควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
 ความรูทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของบริษัท
 จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ บริษัทยังไดสนับสนุนใหกรรมการทุกคน
ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตลอดจนมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ
มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยาง
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สม่ําเสมอ รวมทั้งหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะ
หลั กสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รวมทั้ งหลักสู ตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่ผานการอบรมหลักสูตร DCP จํานวน 6 ทาน ผานการอบรมหลักสูตร
DAP จํานวน 5 ทาน และผานการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP จํานวน 2 ทาน ประวัติการอบรมหลักสูตรตางๆ ของ
กรรมการแตละทานไดแสดงไวในหัวขอ “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนาฝายตรวจสอบ
ภายใน” โดยในแตละปบริษัทจะนําสงหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันตางๆ ใหกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเขารวม
การอบรมแตละหลักสูตรตามความตองการของกรรมการ
ในป 2561 มีกรรมการที่ไดเขาอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู จํานวน 4 ทาน ดังนี้
กรรมการ
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
3. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ

4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 1
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 1
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- หลักสูตร CMA-GMS International Program Class 2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุน 4 ป 2561
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาการพาณิชย (TEPCoT) รุน 11
ป 2561 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุน 2
ป 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- หลักสูตรการบริหารการทองเทีย่ วสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2

 การพัฒนาผูบริหาร
บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนําควบคูไป
กับ การเพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับ/เลื่อนตําแหนงตางๆ ในอนาคตใหสอดคลองกับความกาวหนาในสาย
วิชาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนําในอุตสาหกรรมธุรกิจที่
ดําเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต
ในป 2561 มีผูบริหารเขาอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองดังนี้
ผูบริหาร
1. นางวีรนุช ทางอนันต

หลักสูตร
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากสัญญา
ที่ทํากับลูกคา (TFRS 15) และสัญญาเชา (TFRS 16) ที่มีตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษทั จดทะเบียน
- CVC กลยุทธการลงทุนรูปแบบใหม จุดประกาย Innovation กาวทันโลกธุรกิจ
- Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปญหาภาษีที่นิตบิ คุ คลไมควรพลาด

23

1.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได มีการดํ าเนิ นธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษั ทได จัดให มีคูมื อจริยธรรมธุรกิ จ
สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และเปนไป
อยางมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รายการระหวางกัน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิน และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัททุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัดตั้งแตป 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงหลักจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งไดมีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเปนประจําทุกป โดยฉบับที่ใชอยูในปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งไดปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้, การ
รับ ฟงขอเสนอแนะ และขอรอ งเรียน, ขั้นตอนและวิธีก าร “การแจงเบาะแสและการปกป องผูแจงเบาะแส” เพื่ อให
ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้


ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงานไวใน
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานไดมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัทไดกระทํากับ
บุคคลภายนอกซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตนและในเรื่องการทําธุรกิจที่
แขงขันกับบริษัทหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการ
ซื้อขายหุน ของบริษทั และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงิน หรือขอมูลที่
สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
5. ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัท และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปนความลับของ
บริษัท เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคต
ของบริษัท หรือขอมูลอื่นๆ
โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิ จารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ งมีการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ ของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคา
รายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) ตลอดจนในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน โดยการพิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน กรรมการที่ อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนจะตองไมอยูในที่ประชุม เพื่อรวมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู
ถือหุน ทั้งนี้รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทที่เกิดขึ้นในป 2561 ไดแสดงไวใน “รายการระหวางกัน”
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ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม โดยมี
นโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา สิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิ
ในการรับสวนแบงกําไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่
สําคัญๆ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับไดแสดงไวในหมวด
ที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการ
บรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทไดดูแลและปฏิบัติอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย
และสวัสดิการที่เหมาะสม เชน การจัดใหมีพยาบาลอยูประจําหองพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสํานักงานของบริษัท โดย
จะมี แพทยเข ามาเพื่ อ ตรวจรัก ษาพนั กงานที่ เจ็บ ป วยสัป ดาห ล ะ 2 วัน รวมทั้ งจัด ให มี ส วัส ดิก ารคารักษาพยาบาลแก
พนักงาน (กรณีผูปวยนอก) ที่เขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะไดรับ
อัตราวงเงินคารักษาพยาบาลตอปตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในป 2561 มียอดจํานวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอยไดเบิกคารักษาพยาบาลดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 762,053.31 บาท อีกทั้งบริษัทยังจัดใหมีการทําประกัน
สุขภาพกลุม (กรณีผูปวยใน) ใหกับพนักงานของบริษัทผาน บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต อีกดวย นอกจากนั้น
บริษัท ยังจัดให มีการประกัน ชีวิตหมูให กับ พนั กงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจําป
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางานโดยใชชื่อกองทุนวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแลว” มีประกันสังคมใหกับพนักงาน เงินกูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บปวย
เงิน ชวยเหลือกรณี พ นักงานหรือบุ คคลในครอบครัวถึงแก กรรม การจัดให มีส ถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) รวมทั้ ง
สวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท เปนตน
บริษัทยังไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน
บริษั ท การอบรมผานระบบ E-learning การสงพนั กงานไปฝกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้ งการสนับสนุนทุ นการศึกษาแก
พนักงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานไดในหัวขอ
“บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”



นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย
1. บริษัทจะมุงมั่น พัฒนา และสรางสรรคระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองตามขอกําหนด
ของกฎหมาย
2. บริษัทจะดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทจะดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บปวยอันเนื่องจากการ
ทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการดูแล
สุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทจะใหการสนับสนุนทรัพยากร อยางเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย โดยมุงมั่น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
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5. บริษัทถือวาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดของกฎหมาย
นอกจากนั้นบริษัทยังไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1. แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยและผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเครงครัด
2. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ มีความรู จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบรวมกัน เชน จัดใหมีการอบรมและปลูกจิตสํานึก
พนักงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการอบรมดานสุขภาพ โดยจัดสัปดาห
สุขภาพ และจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
3. กําหนดการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป พรอมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน
4. การใชระบบสแกนลายนิ้วมือเขา - ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมีสิทธิเขา - ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานและบริษัท
5. จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปจจุบัน และบริการทางการแพทยเบื้องตนในทุกสํานักงาน
6. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเปนประจําทุกป
7. จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย Fitness Center และสงเสริมใหมีการแขงกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษทั เพือ่ สงเสริมสุขภาพ
ของพนักงาน
สถิตกิ ารเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในป 2561
ในป 2561 ไมมีพนักงานของบริษทั ที่ประสบอุบัตเิ หตุ หรือการเจ็บปวยจากการทํางานจนถึงขั้นหยุดงาน
บริษัทไดมีการอบรมและแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผาน
การ Orientation พนักงานใหม คูมือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกลาวก็ไดถูกบันทึก
ไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทไดเปดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไวบน
เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)


นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคาซึ่งเปนผูมี
พระคุณของบริษัท จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุงมั่นที่จะจัดหา
พัฒนา ผลิตภัณฑสินคาและบริการใหมีคุณภาพ และทันสมัย สอดคลองกับความตองการของลูกคา
ในป 2561 บริษัทไดพัฒนาสินคา และบริการ ที่เปนดิจิทัล เพื่อเสนอสินคา และบริการที่คาดวาจะตรงกับความตองการ
ของลูกคามากที่สุดในยุคดิจิทัล ดังนี้
 ระบบการให ข อ มู ล สิ น ค า หรื อ บริ ก ารผ านทางข อ ความในชื่ อ “ChatOne” และระบบเสี ย ง (Voice Bot)
สามารถสื่อสาร และโตตอบอัตโนมัติกับผูใชบริการ และสนับสนุนการซื้อขาย ผานชองทางที่หลากหลาย เชน
web chat, facebook messenger ซึ่งสามารถเก็บขอมูลผูใชบริการโดยการเชื่อมกับ CRM เพื่อการพัฒนาการ
ใหบริการในอนาคต
 ระบบพนักงานตอนรับที่โตตอบดวยระบบ AI (Virtual Receptionist) ในชื่อ “บุษบา” เปนระบบที่จดจําใบหนา
และสนทนาโตตอบกับผูที่มาสอบถามขอมูล
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 ระบบการคนหาสายงานอัตโนมัติ (Job matching) เปน Platform ในการวิเคราะหบุคลิกภาพ ความถนัด และ
จิตวิทยา ของผูสมัครงานดวยแบบทดสอบ และใช machine learning ในการวิเคราะหหาความใกลเคียงของ
ผูสมัครกับตําแหนงงานขององคกร
 LINE Customer Connect เปนบริการที่บริษัทดําเนินการรวมกับ LINE Company (Thailand) Limited โดยเปน
ผูดําเนินงานดานระบบบริการลูกคาที่ทําให บริษัทตางๆ สามารถเขาถึงลูกคาไดมากกวาที่ผานมา ดวยฟงกชั่น
ของ LINE Customer Connect ลู ก ค า สามารถใช LINE โทรติ ด ต อ เจ าหน าที่ ไ ด ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ไม ต อ งเสี ย
คาบริการโทรศัพท และสามารถใหบริการรับสงขอมูล รูปภาพ วิดีโอ ตําแหนงที่ตั้ง ใหกับลูกคาผาน LINE ได
ทันทีระหวางสนทนาสาย


นโยบายการปฏิบัติตอคูคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับคูคาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวยความ
เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
โดยในการคัดเลือกคูคาเปนไปอยางโปรงใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคา
และคูสัญญา เจาหนาที่ไดไปเยี่ยมเยียนคูคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ไมรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา รวมถึงไมกระทําการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคา
เขาใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญาและ
ติดตามขาวสารวาคูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือไม หากพบวาคูคามีพฤติกรรมดังกลาว
บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่มีพฤติกรรมดังกลาว อันไมชอบดวยกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตอคูคาอยางเครงครัด โดยมีการคัดเลือกคูคาที่มีมาตรฐานเพื่อเขาไปใน
ทะเบียนผูขาย มีการเปรียบเทียบราคากอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไมกระทําการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือ
ปลอยใหเกิดการกระทําดังกลาว รวมทั้งคูคาตองไมเสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท
นอกจากนี้ คูคาจะตองไมใหของกํานัลหรือเสนอผลประโยชนสวนบุคคลไมวาในรูปแบบใดแกพนักงานอันเปนผลมา
จากการติดตอกับคูคา นโยบายดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูบริหารภายใตเอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังไดรับการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบที่เปนกลางทั้งภายใน และภายนอกองคกร



นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกับเจาหนี้ไวอยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน
2. หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่ตกลงกันไวได หรือมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้
หรือมีปญหาทางการเงิน บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
3. กําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ตลอดจน
ติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานใหคณะกรรมการบริหาร รับทราบอยางสม่ําเสมอ
4. การพิจารณาแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทอยางรอบคอบและเปนไปอยางสมเหตุสมผล



นโยบายการปฏิบัติตอคูแ ขงทางการคา
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บริษัทมี นโยบายที่ จะปฏิ บัติต อคูแข งทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ เป นธรรม สงเสริมการค าเสรี และได
กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีการที่ไมสุจริต ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ไมแทรกแซง หรือทําการสิ่งใดในทางลับตอคูแขงทางการคา ให
ไดรับผลกระทบในเชิงลบ และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา โดย
บริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทํา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
 นโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานและการติดตอกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทยอย และบริษัท
รวม จะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยบริษัทไดเปดเผยนโยบายที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือจริยธรรมของบริษัทและ
เว็บไซต (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
การต อตานการทุ จริต คอรรัป ชั่น แนวปฏิบั ติในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ การทุจริตคอรรัป ชั่น และผลการปฏิ บัติตาม
นโยบายดังกลาวในปที่ผานมาไมพบการกระทําการทุจริตของพนักงาน พบเพียงขอบกพรองจากการไมปฏิบัติงานตาม
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องบริษั ท ซึ่ ง ได มี ก ารแก ไขและชี้ แ จงระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต องให พ นั ก งานรับ ทราบแล ว สํ าหรั บ
กรรมการและผูบริหาร ไมพบการกระทําผิด หรือมีการลาออก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแลกิจการ และไมพบ
กรณีใดๆ ที่อาจจะทําใหบริษัท ไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ในบริษัท
 นโยบายการฟอกเงิน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน โดยบริษัทจะยึด
มั่นตามกฎหมาย และขอกําหนดดานกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครัด
 นโยบายดานภาษี
บริษทั มีแนวปฏิบัตดิ านภาษีใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองและครบถวน ดังนี้
1. วางแผนและบริหารจัดการดานภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการนําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
3. ดําเนินการใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับการเสียภาษีอากรใหถูกตอง
 นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความสํ าคัญของการพัฒนาที่จะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะตองพัฒนาควบคูไปกับการ
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1. ดํ าเนิ น ธุ รกิ จบนพื้ น ฐานของธรรมาภิ บ าล และการดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคมและสิ่ งแวดล อม ตลอดจนการใดๆ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลาสวนตัว
เพือ่ ทําประโยชนใหแกชุมชนสวนรวม
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3. สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสูความยั่งยืนกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใชเปน
แนวทางรวมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร
4. สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม หรือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยเริ่ม
จากการเขียนรายงานใหเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป หากบริษัทมีความพรอมมากขึ้นใหพิจารณาการจัดทํารายงานแยก
จากรายงานประจําป บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนี้
ความรับผิดชอบตอสังคม สวนรวม และชุมชน
บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและสวนรวม ดังนั้น บริษัทจึงไดคืนกําไร
สวนหนึ่งใหแกสังคม โดยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยมีสวนรวมทางสังคมในการใหการสนับสนุนทางการเงิน หรือ
สิ่งของแกกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเปนศาสนิก
ชนที่ดีในการใหการอุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการศึกษา การ
พัฒนาความรูทางวิชาชีพ ความสามารถทางดานกีฬา การชวยเหลือผูดอยโอกาส การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังไดเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนที่อยูโดยรอบและบริเวณ
ใกลเคียง โดยสรางสัมพันธที่ดีกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี และสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม
ในป 2561 กลุมบริษัทสามารถยังไดกําหนดแนวทางในการสงเสริม “สรางคนคุณภาพ สงเสริมสังคมคุณธรรม”
ผานโครงการและกิจกรรมสรางสรรคที่ใหประโยชนตอสังคมหลายโครงการ เชน โครงการถักบุญ โครงการ “ทุน
กล าดี ” โครงการ ICT Give & Share ฯลฯ โดยสามารถดู ร ายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ โครงการและกิ จกรรม
ดังกลาวในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการ
เปนพลเมืองดีโดยการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ รับผิดชอบตอ
สังคมโดยการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดพรอมทั้งสงเสริมและรณรงคการอนุรักษท รัพ ยากรธรรมชาติอยาง
ต อ เนื่ อ ง บริ ษั ท มี น โยบายให พ นั ก งานร ว มมื อ กั น ในการอนุ รั ก ษ แ ละประหยั ด ทรั พ ยากร โดยได มี ก าร
ประชาสัมพันธเพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องผานสื่อตางๆ เชน ผานทาง e-mail ติด
บอรดประชาสัมพันธ Line: OTO Family และ Facebook: OTO ในป 2561 บริษัทมีการรณรงคเรื่องการประหยัด
การใช กระดาษ และการนํ ากระดาษเก ามาใช (reuse paper) พรอ มประชาสั มพั น ธแนวทางการปฏิ บั ติก ารนํ า
กระดาษเกามาใชอยางถูกตอง , ตั้งพักหนาจอ และปดหนาจอคอมพิวเตอร ชวงพักเที่ยง ใชลิฟทเมื่อขึ้น-ลง 1 ชั้น ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคม” ภายใตหัวขอ “การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม”
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นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุก
คนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง
ดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงานและถือเปนความลับ ไมสง
ขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เปนตน ไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งการ
เปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล นอกจากนั้น
บริษัทยังปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา
ศาสนา เพศ อายุ และการศึ ก ษา บริ ษั ท ให โ อกาสแก พ นั ก งานในการแสดงความสามารถอย า งเต็ ม ที่ โดยกํ าหนด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และใหโอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและ
การอบรมในระยะสั้ น และระยะยาว มี ก ารดําเนิ น การพิ จ ารณาผลงานความดีค วามชอบอยางถูก ต อ งและเป น ธรรม
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง
นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการสื่อสารนโยบายดังกลาวใหพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผานทางเว็บไซต HR ของ
บริษัท (www.samarthre.com) อยางไรก็ตาม หากมีพนักงานทานใดเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องดังกลาว บริษัท
ยังไดเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ รองเรียน รองทุกข เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได ซึ่งทาง
บริษัทจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน
รวมกัน

• นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชน พนักงานทุกคนจะตองลงนามในบันทึกขอตกลงการไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไม
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทมีการกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัทสามารถ
และไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวร การทํางานของพนักงาน เพื่อปองกันการใชซอฟตแวรที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือไมเกี่ยวของกับการทํางาน
• การรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อ
สรางความยั่งยืนใหกับกิจการ โดยการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบอยางเพียงพอ และ
โปรงใส และไดจัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียสามารถสงขอเสนอแนะและขอรองเรียนอันเปนประโยชน และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได โดยการสงจดหมายทางไปรษณีย หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตามที่อยูที่ได
แจงไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ในสวนของ “ติดตอฝายตรวจสอบภายใน” (Contact The
Internal Audit) ซึ่งรายละเอียดในการติดตอมีดังนี้
สงจดหมายถึง
: ฝายตรวจสอบภายใน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
99/19 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หรือสง e-mail ไปที่ : auditcommitteesecretary@oto.samartcorp.com
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ฝายตรวจสอบจะรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะและขอรองเรียน และดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแส
และการปกปองผูแจงเบาะแส” ตอไป
• ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและการปกปองผูแจงเบาะแส”
บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียหากพบการกระทําใดๆ ที่ผิด
หลักธรรมาภิบ าล ผิด จรรยาบรรณ ผิ ดกฎระเบี ยบและขอบั งคั บ ของบริษั ท ผิด กฎหมาย การกระทํ าทุ จริต หรือ อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดดังกลาว
แกบริษัทได โดยสงขอมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการแจงเบาะแส (ตามแบบฟอรมเรื่องแจงเบาะแสที่บริษัท
กําหนดไว) ให กั บ ฝ ายตรวจสอบภายในของบริษั ท โดยหากมี ก ารระบุ ชื่ อ และนามสกุ ลของผูแ จ งมาด วย ก็ จ ะเป น
ประโยชนกับบริษัทมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบวิเคราะหขอมูล
ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบเบื้องตนในการสอบสวนการกระทําความผิดทั้งจากพยานเอกสารและพยาน
บุคคล เมื่อเห็นวามีมูลการกระทําผิด ใหเสนอเรื่องตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวย หัวหนางานหรือตัวแทนจาก ฝายตรวจสอบภายใน ฝายกฎหมาย ฝายทรัพยากร
บุคคล และหนวยงานตนสังกัด มีหนาที่รับผิดชอบในการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิด รวมทั้งรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อใหทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที่มีตอบริษัท
คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนใหประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณาสั่ง
การใหดําเนินการและฝายตรวจสอบภายในจะนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อดําเนินการ
ตอไป
ทั้งนี้ บริษัทจะปกปองผูแจงเบาะแส โดยจะไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสแกผูใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบนเว็บไซตของบริษัท
(www.onetoonecontacts.com) และไดมีการสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจใหกับผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทรับทราบผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการประจําสัปดาห และ
ติดโปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัท นอกจากนั้นไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่
สอดสองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2. คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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(Risk Management Committee) และคณ ะกรรมการพั ฒ นาเพื่ อความยั่ ง ยื น (Sustainable Development Committee) โดย
รายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และขอบเขตอํานาจหนาที่ มีดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. นายวิชัย ศรีขวัญ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิชัย รงควิลิต
เลขานุการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัตคิ รบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได โดยบริษัทตองระบุไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 วากรรมการตรวจสอบรายใดเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่
ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ดวย
วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติ
เห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําให
ความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทดวย
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เปนอิสระของหน วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน
5. จัด ให มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผู สอบบัญ ชีโดยไมมี ฝายจัดการเข ารวมประชุมด วยอยางนอ ย
ปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั โดยตองมีขอมูลอยางนอยตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยฯ
8. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูทเี่ กี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่ชดั เจนเพิ่มขึน้ ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่
9. มีอํานาจในการวาจางผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสมโดยบริษัท
รับผิดชอบคาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธาน
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
กรรมการ
นายประชา พัทธยากร*
กรรมการ
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
กรรมการ
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ
เลขานุการ
*นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสรางการบริหารงาน และอํานาจ
บริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่ไดกําหนดไวใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
5. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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6. มีอํานาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอํานาจ
อนุมัติดําเนินการ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาอนุมัติไว โดยการอนุ มัติ
รายการดังกลาวจะต องเสนอตอที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู ถือหุ นเพื่ อพิ จารณาและอนุ มั ติรายการ
ดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
นพ.ระเฑียร ศรีมงคล
นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น
นายศิริชัย รัศมีจันทร
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)

วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป โดยกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและ
พนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ ขอพึงปฏิบัติที่สําคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ
4. เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท
5. ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความตอเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท พรอ มความเห็ น ในแนวปฏิ บั ติ แ ละ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
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4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล
3. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)

วาระการดํารงตําแหนง
กําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ตองออกจากตําแหนงทุกป โดยใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได
โดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับการแตงตั้งกรรมการทดแทนในกรณีทตี่ ําแหนงวางลง คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตอไป
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดาํ รงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระ
และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
3. ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
4. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และใหสอดคลอง
กับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยูเสมอ
5. กําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
6. พิจารณากลั่นกรอง โครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท
7. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผูที่จะเสนอชื่อเปนกรรมการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วาไมไดเปนผูที่ถูกขึ้นบัญชีดําหรือถอด
ถอนจากบัญชีรายชื่อที่หนวยงานเหลานี้จัดทําขึ้น
8. ในกรณีที่มกี ารเสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเขา
รวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาดวย
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
นายธนานันท วิไลลักษณ
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
นายศิริชัย รัศมีจันทร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นายประชา พัทธยากร*
กรรมการ
นายวิชัย รงควิลิต
เลขานุการ
*นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษทั เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งกรรมการที่ครบ
กําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาแตงตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงในคราวเดียวกัน
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห และตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น
2. กําหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในสวนงานตางๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตรการดังกลาวไดมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้น
4. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการสํารวจความ
เสี่ยงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล
6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธาน
2. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
กรรมการ
3. นางรัชดา ธีรเกาศัลย
กรรมการ
4. นางสาวเมธาวี สาวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการพัฒ นาเพื่ อความยั่งยืนใหมทุ กป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ ตลอดจนแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท
2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนโยบายพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร ซึ่งบริษัท
แสดงสาระสําคัญของการประชุมปที่ผานมาไวแลวในรายงานคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และแสดงจํานวนครั้งการเขา
รวมประชุมในปที่ผานมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดยอย”
3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พรอมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุ คคลเขาดํารงตําแหน ง
กรรมการ โดยพิ จารณาถึ งคุณ วุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถที่ จะเป น ประโยชน ตอ บริษั ท
พิจารณาความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณา
ทักษะความเชี่ ยวชาญจําเป น ที่ยังขาดให ส อดคลองกับ กลยุท ธในการดํ าเนิน ธุรกิจของบริษั ท และใช
ฐานขอมูลกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย รวมทั้งดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งหรือเสนอขอ
อนุมัติแตงตั้งตอที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระที่ ค ณะกรรมการได กํ าหนดไว ซึ่ ง
สอดคลองกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
3. การพิ จ ารณาแตง ตั้ งกรรมการเดิ ม เป น กรรมการต อ อี กวาระหนึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทนจะพิจารณาปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนงกรรมการ การอุทิศ
เวลาของกรรมการจากประวัติการเขารวมและการมีสวนรวมในการประชุม จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแตละทานดํารงตําแหนง ซึ่งไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษั ท โดยหากเป น กรรมการอิส ระจะพิ จารณาถึ งความเป น อิส ระของกรรมการท าน
ดังกลาวดวย
4. การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมี
ความโปรงใสและชัดเจน และดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผูถือหุน มีดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ ให
คณะกรรมการพิ จารณาแต ง ตั้ งบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห ามตามกฎหมายเขาเป น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลือนอยกวา 2
เดือน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. การสรรหากรรมการชุ ด ย อ ย คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนจะพิ จ ารณาความรู
ความสามารถที่ เหมาะสม องค ป ระกอบของกรรมการชุ ด ยอ ยทั้ งคณะ และเกณฑ การดํ ารงตํ าแหน ง
คุณสมบัติความเปนอิสระของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
บริษัทมีหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูบริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคลล
ทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเปนผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทเปนอยางดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
แตงตั้ง
 แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตําแหนงผูบริหาร
วางลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และเสนอ
บุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงแลว บริษัทยังไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงขึ้น
โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารดังกลาว และพัฒนาเพื่อ
เตรียมความพรอมใหสามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ผูถือหุน ตลอดจน
พนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง
ผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป
นอกจากนี้ บริษั ท สนั บ สนุ น ให ก รรมการผู จั ด การเชิ ญ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข าร ว มประชุ ม คณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อใหมีโอกาส
รูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง
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4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ในการจัดตั้งบริษัทใหมทุกครั้ง ฝายจัดการตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กอน
ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูบริหารเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
และผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร
ที่เปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาว โดยผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม ตองรายงานผลการดําเนินงานในบริษัทที่ตน
ดูแลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรือการดําเนินเรื่องที่มีนัยสําคัญตามที่กําหนดใน
อํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัท ตองปฏิบัติตามที่นโยบายกําหนดและตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท ในแตละปผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตองนําเสนอแผนงานประจําป เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ แผน หากบริ ษั ทใดมี ผลประกอบการไม เป นไปตามแผนต องชี้ แจงต อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปญหามากจะถูกกําหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนกรณี
พิเศษ (Watch List) เพื่อเฝาระวังการบริหาร และการแกไขอยางใกลชิด
สําหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทยอยและบริษัทรวมตองกําหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
กรณีที่บริษัทใดมีขอบกพรองในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่ง
ใหปรับปรุงและแกไขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกลาวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทยอยมีการทํารายการใดๆ ที่ตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เชน การเพิ่มทุน
การลดทุน หรือการเลิกบริษัทยอย เปนตน รายการดังกลาวจะถูกนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยตอไป
เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหมหรือเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอย
ละ20 แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญตอบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาให
จัดทํา shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการ
ตัดสิ น ใจในเรื่องสําคัญ การติด ตามผลการดําเนิ น งาน เพื่ อสามารถใชเป น ขอ มูลในการจัด ทํางบการเงินของบริษั ท ได ตาม
มาตรฐาน และกําหนดเวลา
ในกรณีที่บริษัทยอยกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย บริษัทจะปฏิบัติเชนเดียวกับ
หลักเกณฑการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด สําหรับการทํา
รายการของบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย บริษัทมิไดเขาไปกํากับดูแลในเรื่องดังกลาว เวนแตบริษัทยอยเขา
ทํ ารายการกั บ บุ ค คลที่ เกี่ยวโยงกัน ของบริษั ท บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ก ารทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
5. การดูแลเรือ่ งการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบขอมูล
และนําระบบการเขารหัสมาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัท
ใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคนรับทราบและลงนาม
ในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทาง
39

ปญ ญา โดยพนั กงานเขาใหม จะลงนามพรอ มการลงนามในสั ญ ญาวาจาง และยังไดกํ าหนดไวในจริยธรรมธุรกิ จ ห ามมิให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง
หรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินหรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัท และเพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงไดจัดทําหนังสือแจงกําหนดชวงเวลาการ
หามซื้อขายหุนทั้งปกอนเปดเผยงบการเงินใหกรรมการและผูบริหารทราบลวงหนา โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังไดจัดสงหนังสือ
แจงเรื่องดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารรับทราบอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ในป 2561 บริษัทไมพบวามีกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทใชขอมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องดังกลาวใหพนักงาน
ของบริษั ท รับทราบผ านทางอี เมล เว็บไซต โดยจัดทํ าในรูปแบบ Tips เกี่ ยวกั บการกํ ากั บ ดู แลกิ จการประจํ าสั ปดาห และติ ด
โปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัท
กรรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร ผูสอบบัญชี และคูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาวขางตนถือหุนเกินรอยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุค คลดังกลาว โดยใหนับ รวมคูส มรส หรือ ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุต รที่ยังไมบ รรลุนิติภาวะดว ย มี
หนาที่จัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมทั้งไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา (ถามี)
ของบริษัททั้งของตนเอง คูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะรวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคล
ดังกลาวขางตนถือหุนเกินรอยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว โดยใหนับรวมคูสมรส หรือผูที่อยูกิน
ดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิด
รายการ รวมทั้ งบทกําหนดโทษตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหหนวยงานเลขานุการ
บริ ษั ท ทราบ เพื่ อ อํ านวยความสะดวกและประสานงานในการจั ด ส งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ านั ก งาน ก.ล.ต.
นอกจากนั้น บริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหาร
ดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อยางไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผูบริหารละเมิดกติกาดังกลาว บริษัทจะ
ทําหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ําในเรื่องดังกลาว
ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติทุกครั้งกอนทํารายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะตองไมอยูในที่ประชุมเพื่อรวมพิจารณา และออกเสียง
ลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทจะทําการเปดเผยรายการที่บริษัทหรือ
บริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยแสดงไวในหัวขอ
“รายการระหวางกัน”
บริษัทไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไดระบุไว
ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใตเรื่อง “ความขัดแยงทางผลประโยชน” โดยบริษัทไดแจงแนวปฏิบัติ
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ดังกลาวให ทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยางสม่ําเสมอและเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
อยางตอเนื่องและเหมาะสม
6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด ยกเวนบางเรื่องที่บริษัทยังมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1. บริษัทยังมิไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสวนในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยใชฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑกําหนด โดย
พิจารณาถึงคุณ วุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชน ตอบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะ
จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2. บริษัทยังมิไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แตบริษัท
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทไดเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน
โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ตามขอบังคับของบริษัทเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือก
กรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง
3. บริษัทยังมิไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทยังไมมี
นโยบายดังกลาว แตบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บริษัท มิไดกําหนดจํานวนบริษัท จดทะเบียนที่กรรมการที่ เป นผู บริห ารไปดํารงตําแหนงกรรมการไวไมเกิน 2 แห ง
อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแตละทานไวไม
เกิน 5 แหง นอกจากนั้น บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง โดย
กําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงใหคณะกรรมการบริหารทราบ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัท หรือเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาเสนอแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ และมีเวลาอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท
2. บริษัทไมมีกรรมการอิสระที่เปนผูหญิงอยูในคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทมีกรรมการซึ่งเปนผูหญิงอยูใน
คณะกรรมการบริษัท 1 ทาน ทั้งนี้บริษัทมิไดมีการกีดกันทางเพศแตอยางใด
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3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนการเปนกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 44.4 ซึ่งนอยกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่
กําหนดไวที่มากกวารอยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารคิดเปนรอยละ
88.9 ซึ่งมากกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดไวที่รอยละ 66
4. บริ ษั ท ยั ง ไม ไ ด เข า ร ว มโครงการแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต (Collective Action
Coalition: CAC) อยางไรก็ตามบริษัทไดเขาสมัครเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership
Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเขารับการอบรม และรับคําแนะนํากระบวนงานในการตอตานการทุจริต บริษัทอยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แนวปฏิบัติ และกระบวนการการทํางาน ที่เกี่ยวของ
เพื่อเตรียมพรอมในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) รวมทั้งได
ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาดูความเหมาะสมและความพรอม
เพื่อการเขาเปนแนวรวมตอไป
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