การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีวา่ การกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นปั จจัยพืนฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนิ นงานของ
บริ ษ ัท ให้เ กิ ด ความโปร่ ง ใส เพิ มความน่ า เชื อถื อ ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ผูล้ งทุ น และผูเ้ กี ยวข้อ งทุ ก ราย ตลอดจนเป็ นการเพิ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ดังนัน คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษทั ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยังยืน เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
ได้ยึดถือปฏิบตั ิภายใต้นโยบายการบริ หารองค์กรทีดี มีความรับผิดชอบต่อผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจทังพนักงาน ลูกค้าและผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนการเกื อกูลสังคมอย่างจริ งจัง โดยมีหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ซึ งเป็ นหน่ วยงานกํากับการปฏิ บตั ิงาน (Compliance
Unit) ทําหน้าทีดูแล ให้บริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริ ษทั มหาชน รวมทังกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมความโปร่ งใส ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการ และความเชือมันให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กียวข้องทุกราย จึงได้จดั ให้มีนโยบายเกียวกับการ
กํากับดูแลกิจการที เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทังภาษาไทยและอังกฤษ รวมทังได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพือให้
พนักงานบริ ษทั และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที ดีของบริ ษทั ซึ งนโยบายดังกล่าวให้
ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝ่ ายบริ หาร ให้ดาํ เนิ นตามนโยบายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการคอยสอดส่ องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด ซึ งคณะกรรมการได้มีการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุ กปี ทังนี นโยบายการกํากับดูแลกิ จการฉบับที ใช้อยู่ในปั จจุ บนั สอดคล้องกับ
หลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ ที ดี สํา หรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จะครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ดังนี
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ นันจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ นักลงทุน
สถาบันหรื อชาวต่างชาติ โดยบริ ษทั มิได้กีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถติดต่อสื อสาร
ระหว่างกัน ในปี 2559 สิ ทธิต่างๆ ทีผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับมีดงั นี
 สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น
บริ ษทั ได้แต่งตังให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้าที เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินการเกียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
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 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่ งคําถามล่ วงหน้ า
บริ ษทั ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่ าเที ยมกันของผูถ้ ื อ หุ ้นตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที ดี และเพือปฏิ บัติใ ห้
สอดคล้องกับที กฎหมายกําหนด จึ งมีนโยบายให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ ือหุ ้นเพือให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคําถามเกี ยวกับบริ ษทั
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระทีต้องการนําเข้าทีประชุม หรื อคําถาม
ที ต้องการให้ตอบในที ประชุม ผู ถ้ ือ หุ ้น ได้ล่ว งหน้า อย่า งน้อ ย 3 เดื อ นก่อ นวัน สิ นสุ ด รอบปี บัญ ชี ตงแต่
ั วนั ที 30
กันยายน 2559 เป็ นต้นไป โดยกําหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ นสุ ดวันที 31 มกราคม 2560 การส่ งคําถาม
สิ นสุดก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 โดยบริ ษทั ได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื องให้ผถู ้ ือหุน้
ทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือวันที 30 กันยายน 2559 และแสดงรายละเอียดขันตอนการเสนอวาระ
การประชุม รวมทังการเสนอคําถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) ในส่ วนของนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “การส่งคําถาม และเสนอวาระล่วงหน้าหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่ าเที ยมกันของผูถ้ ื อหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม รวมทังการแสดงความ
คิดเห็น และซักถามในที ประชุม เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก และส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ได้
กําหนดวัน เวลา และสถานทีในการประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
ในปี 2559 บริ ษทั มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพียงครังเดียวคือการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ซึงจัดขึนเมือวันที 29
เมษายน 2559 ทีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ น
สถานทีทีสะดวกในการเดินทางและสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ ทีมาเข้าร่ วมประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นได้รับสิ ทธิ ต่างๆ ในการ
เข้าร่ วมประชุมดังนี
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 บริ ษทั ได้แจ้งกําหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 35 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มี
เวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนันบริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมใน
รู ปแบบเอกสารทีมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับทีปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 29 วัน ซึ งมากกว่า
ทีกฎหมายกําหนด โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม พร้อมทังแนบเอกสารทีเกียวข้องทีมีรายละเอียดครบถ้วน
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และเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี ได้ประกาศหนังสื อนัดประชุมลงในหนังสื อพิมพ์
รายวันติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน
สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จะพยายามติดต่อกับนักลงทุน
สถาบันเพือประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่ อนวันประชุ ม ทังนี เพือความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
วันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั กําหนดให้มีขนตอนในการประชุ
ั
มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคํานึ งถึงความสะดวก สิ ทธิ และความเท่า
เทียมกันของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าทีและเทคโนโลยีที
เหมาะสมและเพียงพอเพืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1
ชัวโมง ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมทังสิ น 10 ท่าน นอกจากนี ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร รวมทังผูต้ รวจสอบบัญชี ได้เข้าร่ วมประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามในที
ประชุม โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในที ประชุมได้แนะนํากรรมการทีเข้าร่ วมประชุม แจ้งจํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม จํานวนหุ ้นทังหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยงให้ทีประชุมทราบ ซึ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2559 มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทังสิ น 53 ราย นอกจากนัน เพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ได้เชิญผูร้ ับมอบฉันทะจากธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) มาร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุม
รวมทังได้ขออาสาสมัครเพิมเติมจากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม
และได้ชีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมการประชุมรับทราบ ต่อจากนัน ได้
ดําเนินการประชุมเรี ยงตามวาระทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มีการเพิมวาระอืนนอกเหนื อจากทีระบุไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม บริ ษทั จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และ
ตรวจนับคะแนนเสี ยง พร้อมทังเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ ทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และซักถาม ทังในเรื องทีเกียวข้องกับวาระการประชุม และเรื องการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยคณะกรรมการได้ตอบ
คําถามของผูถ้ ือหุ ้นอย่างครบถ้วน รวมทังได้มีการบันทึ กประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็ นที สําคัญไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย นอกจากนัน หลังจากการประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ประธานที ประชุมได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคืนบัตรลงมติ
ให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้มีการแจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเสร็ จสิ นภายในวัน
เดียวกันกับวันประชุม โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทังทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระ
และได้จดั ทํารายงานการประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุม คําชีแจงทีเป็ น
สาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรื อข้อคิดเห็น โดยสรุ ปอย่างครบถ้วน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์
ฯ และหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ งภายใน 14 วัน นั บ แต่ ว ัน ประชุ ม พร้ อ มทั งเผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.onetoonecontacts.com) เพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
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 สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทังการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ ง
ในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที ออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ีต้องออก
ตามวาระสามารถกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ งได้ ซึ งผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง
- ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมด
ั
เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที
จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตังในครั งนัน ในกรณี ทีบุ คคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
นอกจากการแต่งตังกรรมการแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นยังมีสิทธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
นอกจากนัน ในการประชุ มสามัญผู ้ถื อหุ ้ นประจําปี ทุ กครั ง บริ ษัทยังได้ให้ สิ ท ธิ ผู ้ถื อหุ ้ นในการพิ จารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทังนี บริ ษทั ได้แนบรายละเอียดเกียวกับกรรมการแต่ละ
ท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตัง พร้อมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ ง
มีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
 สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีวาระการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครัง พร้อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับผูส้ อบบัญชีทีเสนอเข้า
รั บ การแต่ง ตัง รวมทังรายละเอี ย ดเกี ยวกับ ค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ทีมี ขอ้ มูล เพีย งพอที ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได้
 สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ข่ าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่ างสมําเสมอและทันเวลา
บริ ษทั ดูแลผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว บริ ษัท ยัง ได้ นํ า ข้อ มู ล ที สํ า คัญ รวมทั งข่ า วสารต่ า งๆ ที เป็ นปั จ จุ บั น แสดงไว้บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(www.onetoonecontacts.com)
 สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกําไร
บริ ษทั มีการจัดสรรกําไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปั นผล โดยบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึนอยู่กบั แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ที ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใน
อัตราหุ ้นละ 0.16 บาท เป็ นร้อยละ 67.64 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมประจําปี 2558 หลังหักสํารองต่างๆ ทุก
ประเภท ซึ งสู งกว่าอัตราทีกําหนดในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 6/2559 วันที 8 สิ งหาคม 2559 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนินงานครึ งปี แรกของปี 2559 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิน 22.4 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 59.24 ของกําไรสุทธิ รวมครึ งปี แรก หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน
หัวข้อ “นโยบายการจ่ายปั นผล”
นอกจากสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว บริ ษทั มิได้กีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อ
สื อสารระหว่างกัน
หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทังรายใหญ่ และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม และมี
นโยบายถือปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนน การรับ
ส่ วนแบ่งกําไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงานอย่างสมําเสมอและทันเวลา
โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นในการออก เสี ยงลงคะแนนแบบหนึ งหุ ้นต่อหนึ งเสี ยง โดยหุ ้นของ
บริ ษทั มีเฉพาะหุน้ สามัญเท่านัน และกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตังบุคคลเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน บริ ษทั ได้
ส่งหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบทีผูถ้ ือหุน้ สามารถระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระได้
ตามความประสงค์ พร้อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับชือและประวัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั เพือเป็ นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รวมทังระบุถึงเอกสาร หลักฐานและวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม ซึงได้
จัดทําทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงใน
ทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ทังนีในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครังทีผ่านมา บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการประชุมเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มี
การเพิมวาระการประชุมนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อแจกเอกสารเพิมเติมในที ประชุมซึ งจะเป็ นการ
ลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนัน บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนํา
ข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน”
หมวดที 3 การคํานึงถึงผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกําไรให้กบั บริ ษทั
ซึงส่งผลต่อความสําเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ได้ บริ ษทั จึงได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี ตลอดจนสังคมและสิ งแวดล้อม โดยได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิทีครอบคลุมถึงสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัวถึง การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ได้ ซึ งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของ
บริ ษ ัทสําหรั บกรรมการ ผู ้บริ หาร และพนักงาน ยึดถื อปฏิ บัติ และได้เผยแพร่ คู่ มื อดังกล่ าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษ ัท
(www.onetoonecontacts.com)
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ทังนี จริ ยธรรมธุ รกิจฉบับปั จจุบนั ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
บริ ษทั ได้เพิมเนือหาในส่วนของ นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ในส่วนของการไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา ให้มีความชัดเจนยิงขึ น โดยสามารถดู รายละเอี ยดเพิมเติ มเกี ยวกับบทบาทของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้ในหัวข้อ
“จริ ยธรรมธุรกิจ”
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทังข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษทั ทีตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึงและเท่าเทียมกัน และแสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแท้จริ งของบริ ษทั รวมทังทิศทางการดําเนิ นธุรกิ จ
ของบริ ษทั ในอนาคต เพือให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ วในเรื องต่างๆ เช่น
- จัดส่งรายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน (Management Discussion
and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ภายในเวลาทีกําหนด โดยงบการเงินของบริ ษทั ไม่มีรายการที
ผูส้ อบบัญชี แสดงความคิดเห็ นอย่างมีเงื อนไข รวมทังไม่มีประวัติการถูกสังให้แก้ไขงบการเงิ นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ ก.ล.ต. นอกจากนัน เพือให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดียงขึ
ิ น บริ ษทั เผยแพร่ คาํ อธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนิ นงาน (MD&A) สําหรั บงบการเงิ นทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
- เปิ ดเผยหลัก เกณฑ์ก ารให้ค่า ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ ห ารไว้อ ย่า งชัด เจน โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ใ น
“โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หวั ข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
- เปิ ดเผยรายละเอียดเกี ยวกับรายการเกี ยวโยงกัน เพือป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิมเติมใน
“รายการระหว่างกัน”
- เปิ ดเผยข้อมูลการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
กําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีมีการซือ ขาย โอน หรื อรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดส่ งรายงานดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนัน ยังกําหนดให้มีการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง โดยมีขอ้ มูลการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ในปี 2559 ดังนี

กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร
1.นายวิชยั ศรี ขวัญ
2.นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
3.นพ. ระเฑียร ศรี มงคล
4.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชืน
5.นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์

จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
ณ วันที 31 ธ.ค. 2558 ได้มา / (จําหน่ายไป) ณ วันที 31 ธ.ค. 2559
ระหว่างปี
388,777
388,777
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กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร
6.นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
7.นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
8.นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
9.นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
10.นายประชา พัทธยากร
11.นางสาวรุ่ งจีรา ไกรวิวฒั น์
12.นางรัชดา นิวาศะบุตร
13.นางศศกร สุพพัตกุล
14.นางวีรนุช ทางอนันต์
หมายเหตุ

จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
ณ วันที 31 ธ.ค. 2558 ได้มา / (จําหน่ายไป) ณ วันที 31 ธ.ค. 2559
ระหว่างปี
2,428,972
(637,272)
1,791,700
37,562
37,562
11,924
11,924
1,490
1,490
-

นับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

นอกจากนันบริ ษทั ยังมีนโยบายเรื องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังนี
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องยืนรายงานการมีส่วนได้เสี ยครังแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารตามแบบรายงานทีกําหนด
2) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการเปลียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลียนแปลง
ตามแบบรายงานทีกําหนด
3) รายงานการมีส่วนได้เสี ยจะต้องจัดเก็บไว้ทีเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสําเนาให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันทีบริ ษทั ได้รับรายงานดังกล่าว
โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพือให้ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี เกี ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) รายงานประจําปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที เกี ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด โดยปี ที ผ่านมาบริ ษทั ไม่เคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการใดๆ อันเนื องมาจากการไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนด ทังนี คณะกรรมการ
ได้ดาํ เนินการต่างๆ เกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี
4.1 การจัดให้ มชี ่ องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่ าวของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ดังนี
- รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการจัดทํารายงานประจําปี ทีมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที จะสะท้อนให้เห็นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที ผ่านมา เช่น
โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน โครงสร้างคณะกรรมการ
รวมทังการปฏิบตั ิหน้าทีในรอบปี ทีผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นต้น
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- เว็บไซต์ ของบริษัท
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ ในปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางทีสะดวก รวดเร็ ว ผูถ้ ือหุ ้น
และผูท้ ี เกี ยวข้องสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ง่าย มี ความเท่ าเที ยมกันในการรั บทราบข้อมูลและน่ าเชื อถื อ ดังนัน
คณะกรรมการจึ งได้ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี ยวกั บ บริ ษั ท ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.onetoonecontacts.com) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิมเติมจากทีได้เคยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
เช่ น นโยบายการกํากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ ข่าวที บริ ษทั เผยแพร่ งบการเงิ น รวมทังรายงานประจําปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้เป็ น
ต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ได้จดั ตังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือให้บริ การข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั กับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั
กิจกรรมจัดการลงทุน (Road show) การประชุมร่ วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ทังนี ผู ้
ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ทีหมายเลข 0 2685 0025 หรื อที www.onetoonecontacts.com ทีอีเมล์
investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพือถือปฏิบตั ิดงั นี
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
2. เปิ ดเผยข้อมูลทีจําเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเกียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นทีตัง
5. รักษาความลับของบริ ษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มทีและมีความเป็ นมืออาชีพ
7. หมันศึกษาหาความรู ้เพือพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
8. ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตั ิในการซือขายหุน้ ทีบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าทีภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่วยงานทีเกียวข้องแล้ว บริ ษทั ยัง
ได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนิ นงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป
โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุมเพือชีแจง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ
โดยในปี 2559 บริ ษทั ในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน เป็ นระยะๆ อย่างสมําเสมอ
ตามแผนงาน ซึงสรุ ปได้ดงั นี
- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
จํานวน 30 ครัง
- กิจกรรมแถลงข่าวเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
จํานวน 1 ครัง
- กิจกรรมโรดโชว์ (Roadshow)
จํานวน 7 ครัง
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4.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ ได้ แก่
- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสู งเพียงพอทีจะรักษา
กรรมการที มี คุณสมบัติตามที ต้องการไว้ได้ กรรมการที ได้รับมอบหมายหน้าที และความรั บผิดชอบเพิ มขึ นใน
คณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิ
ทังนีบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมทังค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report)
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ซึ งสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้
หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงิ น ที
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิ บตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที ดี
ทีสุดในการจัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีภายนอกทีมีความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการ
ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพือเพิมความเชือมันและความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย
นอกจากนี บริ ษทั ไม่มีประวัติการถูกสังให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดํารงรักษาไว้ซึงระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิ ผล เพือให้มนใจได้
ั
วา่ การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงไว้ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ทราบจุดอ่อน เพือป้ องกันมิ
ให้เกิดการทุจริ ตหรื อดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ในการนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมทังได้แสดงความเห็ นเกี ยวกับเรื องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ง
ปรากฏอยู่ ใ นรายงานประจํา ปี นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษัท ยัง ได้จัด ทํา รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report) ของบริ ษทั ด้วย

หมวดที 5 บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั บริ ษทั จึงมีนโยบายเกียวกับความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื องต่างๆ เช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทังบทบาท
หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดดังนี
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5.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส มี
คุณธรรมและ ความรับผิดชอบ รวมทังต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั เช่น ทักษะด้านบัญชี การเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การ หรื ออื นๆ โดยมิ ไ ด้มีก ารกี ด กัน ทางเพศ แต่ อ ย่างใด อัน จะช่ ว ยให้ก ารดํา เนิ น งานของบริ ษทั บรรลุ ต าม
วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายที กําหนดไว้ ซึ งกรรมการของบริ ษทั ทัง 10 ท่ าน มี คุณ สมบัติ เ ป็ นไปตามคุ ณสมบัติข อง
กรรมการบริ ษทั ตามที ได้กาํ หนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนันกรรมการทัง 10 ท่าน ยังได้อุทิศเวลา และ
ความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการอย่างเต็มที โดยสามารถดูจาํ นวนครังในการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ แต่
ละท่านได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”
5.2 ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
 การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การทัวไป
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ดังนัน เพือให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริ ษทั ได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การทัวไป มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การทัวไปมีขอบเขตอํานาจหน้าทีดังนี
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีกําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชีขาดในกรณี ทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การทัวไป
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั เพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
3. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบี ยบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื อง
อํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
4. การดําเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไปนัน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจหรื อมอบอํานาจช่วง ที ทําให้กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไปหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การทัวไป สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื นใดกับบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการที เป็ นไปตาม
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นโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
 การถ่ วงดุลของกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด ซึ งในจํานวนดังกล่าวมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด และไม่น้อยกว่า 3 คนที มี ความเป็ นอิ สระอย่างแท้จริ งจากฝ่ าย
บริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์อืนใด โดยมีส่วนร่ วมในการกํากับดูแลกิจการด้วยความ
เป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และเพือให้เกิ ดความสมดุลใน
อํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ได้แยกตําแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไปมิให้เป็ นบุคคล
เดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทีมีประสบการณ์เกียวกับธุรกิจทีบริ ษทั
ดําเนินกิจการอยู่ และมีความรู ้และความชํานาญจากหลากหลายสาขา จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีเป็ นอิสระ
จํานวน 4 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ)
- กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
จํานวน 0 ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 6 ท่าน
ทังนี กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทัง 6 ท่าน คือนายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ นายธนานันท์
วิไลลักษณ์ นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์ และนายประชา พัทธยากร เป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ การทํางาน
ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพือให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถมันใจได้วา่ กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที ในฐานะตัวแทนของ
ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระและมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม
 บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป
บริ ษทั ได้มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ
ทัวไป ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลให้การบริ หาร
จัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และแนวทางทีจะก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผหู ้ นึงผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขัน
กับ ผลประโยชน์ข องบริ ษทั และบริ ษ ัทในเครื อ โดยยึดหลัก จริ ยธรรมที ดี ปฏิ บัติ หน้าที ด้ว ยความรั บผิ ดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซือสัตย์สุจริ ต ทังนี ให้รวมถึงการดูแลให้การดําเนิ นกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริ ษทั มติคณะกรรมการ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่ วนกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป ทํา
หน้าที เป็ นหัวหน้าคณะ หรื อผูน้ าํ คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในการบริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนิ นกิ จการที
เกียวข้องกับ การบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั
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5.3 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน
— นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ
เพือประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริ ษทั กรรมการบริ ษทั ทัง 10 ท่าน ไม่
มีท่านใดที ดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนอืนเกิ น 5 บริ ษทั ซึ งเป็ นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายทีกําหนดไว้
— นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อืนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดย
กําหนดให้ก่อนที ผูบ้ ริ หารท่านใดจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อืน จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ หาร
ทราบเพือพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ทีดําเนิ นธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั หรื อเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
5.4 ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อย่างโปร่ งใส
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด”
5.5 การปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปี ทีผ่านมา
5.5.1 การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนในการกําหนด และให้ความเห็ นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิ จ รวมถึงนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางการดําเนิ นงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั รวมทังระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริ หารความเสี ยง รวมทังมีการติ ดตามการดําเนิ นการในเรื อง
ดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมําเสมอ ในที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนกํากับ
ดู แลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิ จ และงบประมาณที กําหนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่ กิ จการ และความมันคงสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น โดยคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อแก่ผูห้ นึ งผูใ้ ดไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ ที
เป็ นการขัดแย้ง หรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมทีดี ปฏิบตั ิหน้าที
ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ทังนี ให้รวมถึงการดูแลให้การดําเนิ นกิ จการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทังนี บริ ษทั ได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ รวมทังนโยบายการกํากับดู แลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิ จ ไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี แล้ว โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีสอดส่ องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
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5.5.2 การติดตามดูแลในเรืองจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษ ัทได้มีการสื อสารแนวทางการปฏิ บัติ ตามจริ ยธรรมทางธุ รกิ จผ่านทางช่ องทางต่ างๆ อี กทังบริ ษ ัทยังได้
กําหนดให้เป็ นหน้าที และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนที จะต้องรับทราบ และ
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและข้อกําหนดของบริ ษทั โดยการติดตามดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ เป็ น
หน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับทีจะต้องทําการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาในกรณี ที
ประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิงานเกียวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจทีไม่ได้กาํ หนดไว้ โดยคําแนะนําดังกล่าว
จะต้องอยูบ่ นพืนฐานของกฎหมาย ไม่ขดั ต่อนโยบายหรื อจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั และจะต้องไม่ส่งผลเสี ยต่อ
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั รวมถึงจะไม่ส่งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั อีกด้วย นอกจากนี ทางบริ ษทั ยังมี
การดูแลปรับปรุ งจริ ยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
ในกรณี ทีปรากฏเหตุวา่ มีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นจริ ยธรรมทางธุรกิจ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนิ นการตามสมควรแก่กรณี
เพือให้มีการแก้ไขหรื อดําเนินงานทีถูกต้องหรื อตักเตือนแล้วแต่กรณี ทังนี ผูท้ ีกระทําผิดจะถูกพิจารณาทางวินยั
และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันขัดต่อกฎหมาย
ทังนีเพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้อง
กับการกํากับดูแลกิ จการที ดี ของบริ ษทั ในปี 2559 บริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีการประเมินผลเรื องจริ ยธรรมธุ รกิ จ
เพือให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทําการประเมิ นตนเอง ว่าได้มีการปฏิ บัติตามจริ ยธรรมธุ รกิ จที บริ ษทั กําหนดไว้
ครบถ้วนหรื อไม่ และให้รายงานผลการประเมิ นดัง กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่ งหัว ข้อการ
ประเมินออกเป็ น 15 หัวข้อ ดังนี
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
3. นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้
7. นโยบายการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี
8. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายด้านภาษี
12. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
13. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
14. ความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม
15. นโยบายการไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน

จากผลการประเมินจริ ยธรรมธุรกิจ ซึ งประเมินโดยผูบ้ ริ หารในภาพรวม 15 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ
99.58
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อนึง ทางบริ ษทั ยังมีอีกช่องทางหนึงในการรับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็นเกียวกับการกระทําผิดกฎหมาย
หรื อจริ ยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที อาจส่ อถึงการทุ จริ ต การปฏิ บัติอย่างไม่เท่ าเที ยม โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดขันตอนและ
วิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื อง “ขันตอนและวิธีการแจ้งเบาะแสและ
การปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส”
5.5.3 การแต่ งตังคณะกรรมการชุดย่ อย
เพือกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการ
บริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตังคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยเพื อช่ วยในการกํา กับดู แ ลกิ จการของบริ ษ ัท และช่ ว ยแบ่ งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบหรื อพิจารณาเรื องต่างๆ ที สําคัญต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั มีทงหมด
ั
6 คณะ ดังนี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ หาร
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
- คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
สําหรั บรายละเอี ยดบทบาท ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ
“คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนัน คณะกรรมการยังได้กาํ หนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com)
5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมี กาํ หนดการประชุ มประจําไตรมาสและมี การประชุ มพิเศษเพิมเติ มตามความจําเป็ น โดย
หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ส่ งกําหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่าน
ทราบกําหนดการดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุ มได้ ซึ งในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ ม มี ก ารกํา หนดวาระชัด เจน และมี ว าระพิ จ ารณาติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานเป็ นประจํา หน่ ว ยงาน
เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให้ กับ คณะกรรรมการล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 5 วัน ทํา การก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เพื อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้จดั ส่งหนังสื อเชิญ
ประชุ มให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่ วน นอกจากนัน หาก
กรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรื องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทําได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อน
วัน ประชุ ม เพื อพิ จ ารณาบรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม หรื อ เสนอเพิ มเติ ม ในที ประชุ ม ในวาระเรื องอื นๆ
นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้คณะกรรมการมีจาํ นวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะ
ลงมติในทีประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
ปกติการประชุมแต่ละครังจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง โดยในปี 2559 คณะกรรมการมีการเข้าร่ วมประชุม
ทังสิ น 8 ครัง ดังนี
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รายชือกรรมการ

1. นายวิชยั ศรี ขวัญ

2. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ

3. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล

4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน

5. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์

6. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์

7. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์

8. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความ
เสี ยง
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
กรรมการ /
กรรมการบริ หารความ
เสี ยง
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความ
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วันทีได้รับแต่งตัง วาระการดํารง
เป็ นกรรมการ
ตําแหน่ง
(ปี / เดือน)
27 มีนาคม 2556 3 ปี 9 เดือน

การเข้าร่ วมประชุม /
การประชุมทังหมด
(ครัง)
8/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

8/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

8/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

8/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

8/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

7/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

6/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

8/8

รายชือกรรมการ

9. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

10. นายประชา พัทธยากร

ตําแหน่ง

วันทีได้รับแต่งตัง วาระการดํารง
เป็ นกรรมการ
ตําแหน่ง
(ปี / เดือน)

เสี ยง / ประธานกรรมการ
พัฒนาเพือความยังยืน
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความ
เสี ยง

การเข้าร่ วมประชุม /
การประชุมทังหมด
(ครัง)

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

6/8

27 มีนาคม 2556

3 ปี 9 เดือน

8/8

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเรื องต่างๆ ซึ งสรุ ปสาระสําคัญ
ของเรื องทีพิจารณาได้ดงั นี
-

พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี 2558 และรายไตรมาสของปี 2559
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2558
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีการเปลียนแปลงจากการประชุม
ครังก่อน
พิจารณาการแก้ไข ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ และกฏบัตรคณะกรรมการ
ชุดย่อย
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิการทําประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการชุดย่อยทีครบกําหนดออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิเปลียนแปลงอํานาจการอนุมตั ิธุรกรรมทางการเงิน
พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูจ้ ดั การ
ทัวไป และเลขานุการบริ ษทั ประจําปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2560
เรื องอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

16

ทังนี บริ ษทั ได้มีการจดบันทึ กการประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุ มที ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี ในระหว่างปี กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมกันเองตามความจําเป็ น เพืออภิปรายปั ญหา
ต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมอยูด่ ว้ ย
2) คณะกรรมการชุดย่ อย
ในปี 2559 คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีจาํ นวนครังในการประชุม และประวัติการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี

รายชือ

1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
3. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
5. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
6. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
7. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
8. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
9. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
10. นายประชา พัทธยากร
11.นางสาวรุ่ งจีรา ไกรวิวฒั น์
12.นางรัชดา นิวาศะบุตร
13.นางสาวชัชนี หวังโรจน์ฤทธิ
14.นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทังหมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
กํากับดูแล สรรหาและ บริหารความ พัฒนาเพือ
กิจการ
กําหนด
เสียง
ความยังยืน
ค่ าตอบแทน
5/5
3/3
5/5
3/3
5/5
3/3
3/3
5/5
3/3
3/3
12/12
3/3
12/12
3/3
3/3
12/12
3/3
2/2
3/3
12/12
3/3
3/3
12/12
2/2
2/2
2/2
2/2

3) การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการทีไม่ ใช่ ผ้บู ริหาร
ในระหว่างปี กรรมการที ไม่เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารมี การประชุ ม กันเองตามความจําเป็ น เพื ออภิ ปรายปั ญ หาต่ างๆ
เกียวกับการจัดการ ทีอยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมอยูด่ ว้ ย
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิหน้าทีต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําสมอ โดยได้รายงานการทําหน้าทีในรอบปี ทีผ่านมาต่อผู ้
ถือหุน้ ในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
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5.6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงาน เพือ
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงาน สามารถดูรายละเอียดเรื องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ทีหัวข้อ “จริ ยธรรม
ธุรกิจ”
5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสียง
สามารถดูรายละเอียดได้ใน “การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยง” และ “การต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน”
5.8 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุ ดย่ อย กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทัวไป เลขานุการบริษัท และหัวหน้ า
งานตรวจสอบภายใน
5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททังคณะ และกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จการกําหนดให้มี ก ารประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ และ
กรรมการรายบุคคลเป็ นประจําทุกปี เพือประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
รายบุคคล ทังยังเป็ นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
และการปฏิ บตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ โดยจะนําผล
การประเมินทีได้ไปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททังคณะ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ
ประจําปี 2559 เพือมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานตามหลักการ
กํากับดูแลกิ จการที ดี โดยเป็ นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ ซึ งใช้แบบประเมินที
ได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2559 เมื อวันที 14
ธันวาคม 2559 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพือการประเมินผล แบบ
ประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทําหน้าทีของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมินการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะในรอบปี 2559 ทีผ่านมา ซึงประเมินโดย
กรรมการบริ ษทั ทัง 10 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 96.80
การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั รายบุคคล
ประจําปี 2559 เพือใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล และนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลอย่างต่อเนื อง
โดยเป็ นการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั รายบุ คคล ซึ งใช้แบบประเมิ นที ได้รับการอนุ มตั ิ จ าก
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คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2559 เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 และได้มี
การจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพือการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื อง
ต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล ในรอบปี 2559 ทีผ่านมา ซึงประเมินโดย
กรรมการบริ ษทั ทัง 10 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 95.00
5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการประเมินตนเอง เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ปฎิบตั ิงานของตนเองในรอบปี ทีผ่านมาว่ามีการปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิทีดีหรื อไม่ และมีประสิ ทธิผลมาก
น้อยเพียงใด จึงได้จดั ให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึ กอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมินการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2559 ทีผ่านมา ซึ งประเมินโดยกรรมการ
ตรวจสอบทัง 4 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 99.81
5.8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นประจํา
ทุกปี เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
และเป็ นไปตามหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้แบบประเมินทีได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2559 เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 และ
ได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั กรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพือการประเมินผล แบบประเมิน
ของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน จะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึ กอบรม
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ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็ นดังนี
ผลการประเมิน
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
3. คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
5. คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม

คะแนนเฉลีย
(ร้อยละ)
94.75
91.11
100.00
99.61
92.29

5.8.4 การประเมินกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การทัวไป
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป
เป็ นประจําทุกปี เพือนําไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินทีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2559 เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 และได้มีการจัดส่ งแบบ
ประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพือการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. ความเป็ นผูน้ าํ
2. การกําหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
5. การบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
7. การสื บทอดตําแหน่ง
8. ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
9. การกํากับดูแลกิจการทีดี และจริ ยธรรมธุรกิจ
ผลการประเมินผูจ้ ดั การทัวไปในรอบปี 2559 ทีผ่านมา ซึ งประเมินโดยกรรมการบริ ษทั 10 ท่านในภาพรวม 9
หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 84.63
5.8.5 การประเมินเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี เพือนําผลการ
ประเมินที ได้ไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเลขานุ การบริ ษทั ในการกํากับดูแลให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินทีได้รับ
การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2559 เมือวันที 14 ธันวาคม
2559 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เพือการประเมินผล โดยแบบประเมิน
จะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. ทักษะความรู ้ความสามารถของเลขานุการบริ ษทั
2. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
3. การติดต่อและประสานงาน
4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
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6. การกํากับดูแลกิจการ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานเลขานุ การบริ ษทั ในรอบปี 2559 ซึ งประเมินโดยกรรมการบริ ษทั ทัง 10 ท่าน ใน
ภาพรวม 6 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 91.33
5.8.6 การประเมินหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทาํ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทังงานตรวจสอบภายในและงานให้
คําปรึ กษาอย่างเป็ นอิสระในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริ หารความเสี ยง และการควบคุมขององค์กร
โดยใช้แบบประเมินที ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั งที 5/2559 เมื อวันที 14 ธัน วาคม 2559 และได้มี การจัด ส่ ง แบบประเมิ น ดัง กล่า วให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ
2. ความเป็ นอิสระและความเทียงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือง
5. การบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2559 ซึ งประเมิ นโดยกรรมการ
ตรวจสอบทัง 4 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 96.48
5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกครังที มีการเปลียนแปลงกรรมการ เพือให้ได้รับทราบข้อมูลที
จําเป็ นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั ิหน้าที โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้า ที ของกรรมการเพื อเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บัติ ห น้า ที ของกรรมการ โดยมี เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผู ้
ประสานงานในเรื องต่างๆ ดังนี
 เรื องที ควรทราบ : ลักษณะธุ รกิ จ โครงสร้ างธุ รกิ จ โครงสร้ างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที กฎหมายที ควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
 ความรู ้ทวไปของธุ
ั
รกิจ : แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริ ษทั
 จัดให้มีการพบปะหารื อกับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร เพือสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกียวกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนัน เพือพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ บริ ษทั ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่ วม
สัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยเฉพาะ
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รวมทังหลักสู ตรอืนๆ ที
เกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ งมีกรรมการทีผ่านการอบรมหลักสู ตร DCP จํานวน 4 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสู ตร
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DAP จํานวน 3 ท่าน และผ่านการอบรมทังหลักสู ตร DCP และ DAP จํานวน 3 ท่าน ประวัติการอบรมหลักสู ตรต่างๆ ของ
กรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั และหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน” โดยในแต่ละปี บริ ษทั จะนําส่ งหลักสู ตรการอบรมทีจัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กบั คณะกรรมการเพือพิจารณาเข้าร่ วม
การอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ
ในปี 2559 มี กรรมการที ได้เข้าอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพือเพิมพูนความรู ้ คื อ นพ. ระเฑียร ศรี มงคล เข้าร่ วมอบรม
หลักสูตร “ The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting”
1.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้มีการดําเนิ นธุ รกิ จและบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จ
สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ให้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทํางานด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต และเป็ นไป
อย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทังครอบคลุมในเรื องของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ทุกคนมีหน้าที ต้องปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมธุ รกิ จอย่างเคร่ งครั ดตังแต่ปี 2548 ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังได้
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพือให้พนักงานบริ ษทั และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริ ยธรรม ในการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ซึ งได้มีการทบทวนจริ ยธรรมธุ รกิ จเป็ นประจําทุ กปี โดยฉบับที ใช้อยู่ในปั จจุบนั ได้รับการอนุ มตั ิจากที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ งได้มีการเพิมเติมนโยบายการฟอกเงิน และนโยบายด้านภาษี รวมถึง
ปรับปรุ งนโยบายการปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ ในส่ วนของการไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยใน
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี


ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงานไว้ใน
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั เพือยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี
1. หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2. กรณี ทีกรรมการหรื อพนักงานได้มีการทํารายการทีเกียวโยงกับบริ ษทั บริ ษทั จะดําเนิ นการเสมือนกับบริ ษทั ได้กระทํากับ
บุคคลภายนอกซึงกรรมการหรื อพนักงานผูน้ นจะต้
ั
องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื องการทําธุรกิจที
แข่งขันกับบริ ษทั หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซือขายหุน้ ของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืน เพือประโยชน์ในการ
ซือขายหุน้ ของบริ ษทั และหลีกเลียงหรื องดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลที
สําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
5. ระหว่างทีปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีถือว่าเป็ นความลับของ
บริ ษทั เพือประโยชน์แก่ผใู ้ ดทังสิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคต
ของบริ ษทั หรื อข้อมูลอืนๆ
โดยหากมีรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ีเกียวข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือรับทราบถึงรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที เกียวโยงกัน ซึ ง
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทังมี การปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจําเป็ นไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ
56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น โดยการพิจารณารายการที เกี ยวโยงกัน กรรมการที อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในทีประชุม เพือร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงมติทงในการประชุ
ั
มคณะกรรมการและการประชุมผู ้
ถือหุน้ ทังนีรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ทีเกิดขึนในปี 2559 ได้แสดงไว้ใน “รายการระหว่างกัน”




ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม โดยมี
นโยบายถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้า สิ ทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ
ในการรับส่วนแบ่งกําไร ตลอดจนสิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงานที
สําคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สมําเสมอและทันเวลา โดยสิ ทธิ ทีผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้รับได้แสดงไว้ในหมวด
ที 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุ ดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการ
บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั บริ ษทั ได้ดูแลและปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรมทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย
และสวัสดิการทีเหมาะสม เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยูป่ ระจําห้องพยาบาลตลอดทุกวันทีอาคารสํานักงานของบริ ษทั โดย
จะมี แ พทย์เข้า มาเพือตรวจรั กษาพนัก งานที เจ็ บป่ วยสัป ดาห์ ล ะ 2 วัน รวมทังจัดให้มีสวัสดิ ก ารค่ ารั ก ษาพยาบาลแก่
พนักงาน (กรณี ผปู ้ ่ วยนอก) ทีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทังของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับ
อัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน ทังนี ในปี 2559 มียอดจํานวนเงินทีพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้เบิ กค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็ นเงินทังสิ นจํานวน 800,305.02 บาท อีกทังบริ ษทั ยังจัดให้มีการทําประกัน
สุ ขภาพกลุ่ม (กรณี ผูป้ ่ วยใน) ให้กับพนักงานของบริ ษทั ผ่าน บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชี วิต อีกด้วย นอกจากนัน
บริ ษทั ยังจัดให้มีการประกันชี วิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ ม้ ครองถึ งการเสี ยชี วิตทุ กกรณี การตรวจสุ ขภาพประจําปี
กองทุนสํารองเลียงชีพเพือเป็ นหลักประกันความมันคงในชีวิตการทํางานโดยใช้ชือกองทุนว่า “กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
พนักงานเครือสามารถ ซึงจดทะเบียนแล้ ว” มีประกันสังคมให้กบั พนักงาน เงินกูย้ มื กรณี ประสบอุบตั ิภยั หรื อการเจ็บป่ วย
เงิ นช่ วยเหลื อกรณี พนักงานหรื อบุ คคลในครอบครั วถึ งแก่ กรรม การจัดให้มีสถานที ออกกําลังกาย (Fitness) รวมทัง
ส่วนลดในการซือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นต้น
บริ ษทั ยังได้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื อง ด้วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอในทุกระดับ ทังการจัดอบรมภายใน
บริ ษทั การอบรม ผ่านระบบ E-learning การส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกบริ ษทั รวมทังการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
พนักงาน เพือเป็ นการเพิมพูนความรู ้และทักษะให้กบั พนักงาน ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับพนักงานได้ในหัวข้อ
“บุคลากร” เรื อง “นโยบายการบริ หารและพัฒนาบุคลากร”

นอกจากนัน บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในความปลอดภัยในชีวติ และสุขอนามัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย ดังนี
1. บริ ษทั จะมุ่งมัน พัฒนา และสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย
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2. บริ ษทั จะดําเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวติ และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริ ษทั จะดําเนินการเพือควบคุมและป้ องกันการสูญเสี ยอันเนืองมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั และความเจ็บป่ วยอันเนื องจากการ
ทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทังการส่งเสริ มและสร้างจิตสํานึกในการดูแล
สุขภาพของพนักงาน
4. บริ ษทั จะให้การสนับสนุ นทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนิ นการตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมัน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริ ษทั ถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็ นสิ งสําคัญยิง เป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของกฎหมาย
นอกจากนันบริ ษทั ยังได้ดาํ เนินการตามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนี
1. แต่งตังเจ้าหน้าทีความปลอดภัยและผูท้ ีเกียวข้องทุกระดับ เพือรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่ งครัด
2. ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ มีความรู ้ จิ ตสํานึ กและมีความรับผิดชอบร่ วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิ ตสํานึ ก
พนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทังการอบรมด้านสุ ขภาพ โดยจัดสัปดาห์
สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นต้น
3. กําหนดการซ้อมอพยพกรณี เกิดอัคคีภยั เป็ นประจําทุกปี พร้อมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิวมือเข้า-ออกประตูสาํ นักงานเฉพาะผูม้ ีสิทธิ เข้า-ออก เพือความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและบริ ษทั
ั และบริ การทางการแพทย์เบืองต้นในทุกสํานักงาน
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริ การยารักษาโรคแผนปั จจุบน
6. จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี เป็ นประจําทุกปี
7. จัดให้มีสถานทีออกกําลังกาย Fitness Center และส่งเสริ มให้มีการแข่งกีฬาทังภายในและภายนอกบริ ษทั เพือส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของพนักงาน
สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุจากการทํางานในปี 2559
บริ ษทั ไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการเจ็บป่ วยจากการทํางานจนถึงขันหยุดงาน
บริ ษทั ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่าน
การ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึก
ไว้ในระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั เพือถือปฏิบตั ิ โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com)


นโยบายการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษทั มีนโยบายที จะให้ความสําคัญต่อการสร้างความพึงพอใจ และความมันใจอย่างต่อเนื องให้กบั ลูกค้าซึ งเป็ นผูม้ ี
พระคุณของบริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิของเรื องดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดยมุ่งมันทีจะจัดหา
พัฒนา และผลิตสิ นค้ารวมทังบริ การของบริ ษทั ให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพือสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมทังการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทีผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล

24

ในปี 2559 บริ ษทั ได้พฒั นาการให้บริ การ Social Media Monitoring ภายใต้ชือ Social One ในการบริ หารจัดการข้อมูล
ของลูกค้าบนสื อสังคมออนไลด์ทีอาจจะส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ องค์กร และบริ ษทั นําเสนอเทคโนโลยี OmniChannel ในการเชือมโยงข้อมูลในทุกช่องทางให้มีความต่อเนืองเพือสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า


นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึงถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสําเร็ จทางธุรกิจทีสําคัญประการหนึ งด้วยความ
เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิเรื องดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั
โดยในการคัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่คา้
และคู่ สัญญา เยียมเยียนคู่ คา้ อย่างสมําเสมอ เพือแลกเปลี ยนความคิ ด เห็ น และมี ความเชื อถื อ ซึ งกัน และกัน ไม่รั บ
ผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทําการโฆษณาทีเป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจ
ผิด หลีกเลียงการซื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและติดตาม
ข่าวสารว่าคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อไม่ หากพบว่าคู่คา้ มีพฤติกรรมดังกล่าว บริ ษทั
จะหลีกเลียงการซือสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทังนี บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ที มีมาตรฐานเพือเข้าไปใน
ทะเบียนผูข้ าย มีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการสังซื อ ทังนี บริ ษทั ยังมีนโยบายไม่กระทําการทุจริ ต รี ดไถ ยักยอก หรื อ
ปล่อยให้เกิดการกระทําดังกล่าว รวมทังคู่คา้ ต้องไม่เสนอหรื อรับสิ นบนหรื อสิ งตอบแทนใดๆ ทีผิดกฎหมายจากบริ ษทั
นอกจากนี คู่คา้ จะต้องไม่ให้ของกํานัลหรื อเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่วา่ ในรู ปแบบใดแก่พนักงานอันเป็ นผลมา
จากการติดต่อกับคู่คา้ นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทังยังได้รับการ
ตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบทีเป็ นกลางทังภายใน และภายนอกองค์กร





นโยบายการปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี
บริ ษทั ยึดมันในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือสร้างความเชือถือให้กบั เจ้าหนี โดยบริ ษทั ยึดมันในสัญญา
หรื อ เงื อนไขต่ า งๆ ที ตกลงกัน ไว้อ ย่า งเคร่ ง ครั ด ในการชํา ระคื น หนี เงิ น กู้ยืม ดอกเบี ย และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
หลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี ทราบล่วงหน้า
เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั มี นโยบายที จะปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที เป็ นธรรม ส่ งเสริ มการค้าเสรี และได้
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิเรื องดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรื อทําการสิ งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้
ได้รับผลกระทบในเชิ งลบ และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน หรื อคู่แข่งทางการค้า โดย
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับ การไม่กระทํา
ผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ทีอาจเกิดขึน
จากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั
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ร่ วม จะต้องยึดถื อปฏิ บัติอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายที ได้รับอนุ มตั ิไว้ในคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษทั และ
เว็บไซต์ (www.onetoonecontacts.com) เพือให้พนักงานทุกคนใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ทังนี รายละเอียดเกียวกับนโยบาย
การต่อต้านการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน แนวปฏิ บัติในการดําเนิ นการเกี ยวกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน และผลการปฏิ บัติตาม
นโยบายดังกล่าวในปี ทีผ่านมา ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน”
นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครังที 3/2559 เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 ได้มีการพิจารณาให้บริ ษทั
ปรับปรุ งนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ให้มีความชัดเจนยิงขึน เพือเตรี ยมความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2560
 นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริ ษทั จะยึด
มันตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเกียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และทีแก้ไขเพิมเติมอย่างเคร่ งครัด
 นโยบายด้ านภาษี
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี
1. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการนําส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
3. ดําเนินการให้มีการประเมินความเสี ยงทีอาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้อง
 นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทีจะนําไปสู่ การเติบโตอย่างยังยืนของธุรกิจ ซึงจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการ
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
ดังนี
1. ดําเนิ นธุ รกิ จบนพืนฐานของธรรมาภิ บาล และการดู แลรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที
เกียวข้องกับการพัฒนาเพือความยังยืน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบตั ิงาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกายแรงใจ และเวลาส่ วนตัว
เพือทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ นสังคมและสิ งแวดล้อม และการพัฒนาสู่ ความยังยืนกับพนักงานทุกระดับของบริ ษทั เพือใช้เป็ น
แนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพือความยังยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมให้ทวถึ
ั งทังองค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีโครงการ หรื อกิ จกรรมเพือสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาเพือความ
ยังยืน
นอกจากนี บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อรายงานการพัฒนาเพือความยังยืนโดยเริ ม
จากการเขียนรายงานให้เป็ นส่วนหนึงในรายงานประจําปี หากบริ ษทั มีความพร้อมมากขึนให้พิจารณาการจัดทํารายงานแยก
จากรายงานประจําปี บริ ษทั กําหนดแนวปฏิบตั ิในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อมดังนี
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม ส่ วนรวม และชุมชน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าบริ ษทั อยูร่ อดและเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนัน บริ ษทั จึงได้คืนกําไร
ส่วนหนึงให้แก่สงั คม โดยได้จดั งบประมาณส่วนหนึงจากรายได้ของบริ ษทั เพือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสมําเสมอ โดยมีส่วนร่ วมทางสังคมในการให้การสนับสนุ นทางการเงิน หรื อ
สิ งของแก่กิจกรรมทีธํารงไว้ซึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ ก
ชนทีดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมําเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การ
พัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ
อย่างสมําเสมอ นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้เสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับชุมชนที อยู่โดยรอบและบริ เวณ
ใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ทีดีกบั องค์กรทังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าํ ชุมชนในหลากหลายระดับเพือสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดี และสามารถประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนและเป็ นรู ปธรรม
ในปี 2559 ทีผ่านมา กลุ่มบริ ษทั สามารถยังได้กาํ หนดแนวทางในการส่ งเสริ ม “สร้างคนคุณภาพ ส่ งเสริ มสังคม
คุ ณ ธรรม” ผ่ า นโครงการและกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ที ให้ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คมหลายโครงการ เช่ น โครงการ
“ขาดแคลนคอล” (Khadcancall) ศู นย์ก ลางบริ ก ารข้อ มู ลโรงเรี ย นที ขาดแคลนทัวประเทศ โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ความรับผิดชอบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึ งถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทังการ
เป็ นพลเมืองดี โดยการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที เกี ยวข้อง รับผิดชอบต่อ
สังคมโดยการใช้ทรั พยากรอย่างชาญฉลาดพร้ อมทังส่ งเสริ มและรณรงค์การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติอย่าง
ต่ อ เนื อง บริ ษัท มี น โยบายให้ พ นั ก งานร่ ว มมื อ กัน ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละประหยัด ทรั พ ยากร โดยได้มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เพือเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื องผ่านสื อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติด
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสี ยงตามสายของบริ ษทั สื อเคลือนที จดหมายข่าว และ Roadshow เช่น
การจัดโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล.ลิง เปลียนโลก” กระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือใช้ทรัพยากร
ให้คุม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดเพือรณรงค์ให้ความรู ้เกี ยวกับการประหยัดพลังงานในชี วิตประจําวันให้กับ
พนักงานภายในอย่างทัวถึง นอกจากนี บริ ษทั จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื องเกียวกับสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝัง
ให้พนักงานตระหนัก และเห็นความสําคัญของสิ งแวดล้อม ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรื อง “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หวั ข้อ “การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม”


นโยบายแนวทางปฏิบัตเิ กียวกับการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุก
คนจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อส่งเสริ มให้มีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด ซึ งได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิเรื อง
ดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษทั โดยบริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานและถือเป็ นความลับ ไม่ส่ง
ข้อมูลหรื อกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เป็ นต้น ไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง ซึ งการ
เปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทําได้เมือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนัน
บริ ษทั ยังปฏิ บตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิ บตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของเชื อชาติ สัญชาติ ภาษา
ศาสนา เพศ อายุ และการศึ ก ษา บริ ษ ัทให้โ อกาสแก่ พ นัก งานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดยกํา หนด
ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิมเติมทังในระดับอุดมศึกษาและ
27

การอบรมในระยะสันและระยะยาว มี การดําเนิ นการพิจารณาผลงานความดี ความชอบอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
ตลอดจนหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็น หรื อเรื องอืนใดทีอาจนําไปสู่ความขัดแย้ง
นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้มีการสื อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิผ่านทางเว็บไซต์ HR ของ
บริ ษทั (www.samarthre.com) อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื องดังกล่าว บริ ษทั
ยังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรี ยน ร้องทุกข์ เรื องที ถูกละเมิดสิ ทธิ รวมทังเรื องอืนๆ ได้ ซึ งทาง
บริ ษทั จะดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว เพือให้เกิ ดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ในการทํางาน
ร่ วมกัน
• นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ
บริ ษทั มีนโยบายในการปฏิ บตั ิเกียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ โดยบริ ษทั มีแนวทางในการดําเนิ นการ
เกียวกับเรื องดังกล่าว เช่นพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึ กข้อตกลงการไม่กระทําผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั สามารถ
และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทํางานของพนักงาน เพือป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ทีละเมิด
ลิขสิ ทธิ หรื อไม่เกียวข้องกับการทํางาน
• การแสดงความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพือ
สร้ างความยังยืนให้กับกิ จการ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที เกี ยวข้องให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่างเพียงพอและ
โปร่ งใส การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ และ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ มให้ กั บ บริ ษัท ได้ โ ดยการส่ ง จดหมายทางไปรษณี ย ์ต ามที อยู่ ที ได้ แ จ้ ง ไว้บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.onetoonecontacts.com) ในส่ วนของ “ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ งรายละเอียดในการติดต่อมี
ดังนี
ส่งจดหมายถึง :

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน 11 ซอยวิภาวดี 5 ถ.วิภาวดี-รังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลเพือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุ ปผล
เพือรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป ทังนี บริ ษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองผูส้ ่ งความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ โดยจะ
เก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ
• ขันตอนและวิธีการแจ้ งเบาะแสและการปกป้ องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ยึดถือการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริ ษทั ช่วยกันสอดส่ องดูแลหาก
พบการกระทําใดๆ ทีผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ผิดกฎหมาย หรื ออาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั รวมทังกรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดดังกล่าวแก่
บริ ษทั ได้ โดยส่ งเรื องพร้อมเอกสาร และ/หรื อหลักฐานที มีให้กบั ประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยทําได้ทงั
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นําส่งด้วยตนเอง ใส่ลงในกล่องรับแจ้ง หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยขอให้ระบุชือและนามสกุลของผูแ้ จ้งมาด้วย เพือความ
สะดวกในการสอบถาม และ/หรื อขอข้อมูลเพิมเติม หากไม่มีการระบุชือจะไม่ได้รับการพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์ และหากพบว่ามี มูลความจริ ง ก็ จะนําเรื องดังกล่ าวส่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทังนี บริ ษทั จะปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชือผูแ้ จ้งแก่ผใู ้ ดทังสิ น จะรู ้เพียงประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เท่านัน
พนักงานบริ ษ ัทจะสามารถทราบวิธี การแจ้งเบาะแส และการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่ าวได้โดยผ่ านสื อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริ ษทั เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) และของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษทั (www.samarthre.com) เป็ นต้น
ทังนี บริ ษ ัทได้เผยแพร่ วิสั ยทัศน์ พันธกิ จ นโยบายการกํากับดู แลกิ จการ และจริ ยธรรมธุ รกิ จ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษ ัท
(www.onetoonecontacts.com) และได้มีการสื อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจให้กบั ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั รับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจัดทําในรู ปแบบ Tips เกียวกับการกํากับดูแลกิจการ และติดโปสเตอร์ ที
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั นอกจากนันได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีสอดส่ องดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ยดึ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทังหมด 6 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
(Risk Management Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน (Sustainable Development Committee) โดย
รายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และขอบเขตอํานาจหน้าทีมีดงั นี
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
1. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. นายวิชยั ศรี ขวัญ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายทรงพล แสงขจรเกียรติ เลขานุการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
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2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จที ได้รับมอบหมาย โดย
กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่ าเชื อถือ
ของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติ
ดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที
ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการดํารงตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ ให้
ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ด้วย
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มด้วยอย่างน้อ ย
ปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกันหรื อรายการที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทังนี เพือให้มนใจว่
ั
า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
1. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ประธาน
30

2.
3.
4.
5.

นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
นายประชา พัทธยากร
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนด กลยุทธ์และแผนการดําเนิ นธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงานและอํานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั
เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนิ นนโยบายและแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ที ได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นไปตามที
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงิ นเดื อนของพนักงาน เพือเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื องอํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการ
6. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การมอบหมายอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบ
อํานาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิไว้ โดยการอนุ มตั ิ
รายการดังกล่ าวจะต้องเสนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณาและอนุ มตั ิ รายการ
ดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
1.
2.
3.
4.

นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ งของบริ ษทั และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการกํากับดูแลกิ จการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี โดยกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยที บริ ษทั จัดตังขึน รวมทังผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิทีสําคัญๆ ของบริ ษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดีอย่างสมําเสมอ
4. เสนอแนะข้อกําหนดที เกี ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ ข้อพึงปฏิ บตั ิ ทีดี แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั
5. ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนือง และเหมาะสม
6. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี ยวกับ การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข องบริ ษ ัท พร้ อ มความเห็ น ในแนวปฏิ บัติ แ ละ
ข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
3. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการทีอยูใ่ น
ตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
โดยได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการบริ ษทั สําหรับการแต่งตังกรรมการทดแทนในกรณี ทีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
พิจารณาแต่งตังต่อไป
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั เพือนําเสนอต่อ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิในกรณี ทีตําแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ
และในกรณี อืนๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุ คคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั กรรมการผูจ้ ัดการ/
ผูจ้ ดั การทัวไป ผูบ้ ริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษทั ในกรณี ทีมีตาํ แหน่งว่างลง เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังกําหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
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3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ า งๆ กรรมการผูจ้ ัดการ/ผูจ้ ัดการทัวไป และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ให้เ หมาะสมกับ หน้า ที ความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึนเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
5. พิจารณากลันกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของบริ ษทั
6. กลันกรองและตรวจสอบรายชือผูท้ ีจะเสนอชือเป็ นกรรมการกับหน่วยงานทีเกียวข้อง ว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ีถูกขึนบัญชีดาํ หรื อถอด
ถอนจากบัญชีรายชือทีหน่วยงานเหล่านีจัดทําขึน
7. ในกรณี ทีมีการเสนอชือกรรมการทีพ้นวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5) คณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
นายประชา พัทธยากร
นายทรงพล แสงขจรเกียรติ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึงของบริ ษทั เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร
ความเสี ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ซึ งกรรมการทีครบ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ทังนี กําหนดให้กรรมการบริ หาร
ความเสี ยงทีได้รับการแต่งตัง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. กําหนดทิ ศทางธุรกิจที ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปั จจัยความเสี ยงทีสําคัญ พร้อมทังกําหนดกลยุทธ์ในการบริ หาร
ความเสี ยงนัน
2. กําหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี ยง เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กํากับดูแลให้มนใจว่
ั ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื อสารอย่างทัวถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านัน
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง เพือให้มนใจว่
ั าการสํารวจความ
เสี ยงได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี ยงให้เกิดขึนอย่างต่อเนืองทัวทังองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
1. นางสุกญั ญา วนิชจักรวงศ์ ประธาน
2. นางสาวรุ่ งจีรา ไกรวิวฒั น์
กรรมการ
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3. นางรัชดา นิวาศะบุตร
กรรมการ
4. นางสาวชัชนี หวังโรจน์ฤทธิ กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี สาวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนใหม่ทุกปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั งแรก
หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี โดยกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดําเนิ นงานเพือการพัฒนาอย่างยังยืนทีสอดคล้องกับการดําเนิ นธุ รกิจทังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมของบริ ษทั
2. ให้การส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ และประเมินประสิ ทธิผลของการดําเนินการนโยบายพัฒนา
เพือความยังยืน
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทังนี คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสมําเสมอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ ง
บริ ษทั แสดงสาระสําคัญของการประชุมปี ทีผ่านมาไว้แล้วในรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแสดงจํานวนครังการ
เข้าร่ วมประชุมในปี ทีผ่านมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดย่อย”
3. การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าที สรรหา คัดเลือก และเสนอ
บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั พร้อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที ความ
รับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ประกอบการพิจารณา รวมทังดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที
กําหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทังการพิจารณาจากทักษะที
จําเป็ นที ยังขาด เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ยกเว้นกรณี ทีมีการแต่งตังกรรมการเข้าใหม่หรื อ
กรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอรายชือผูท้ ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาก่อนที จะนําเสนอที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตังกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยง
เห็นชอบเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้
คะแนนเสี ยงที มี อยู่ทงหมดเลื
ั
อกตังบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั ได้เสนอ
ชือกรรมการให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนทีละคน เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกกรรมการทีต้องการได้อย่างแท้จริ ง ทังนี สําหรับ
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การเลือกตังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือก บุคคลที มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ ซึงสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ เพือนําเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ทีตําแหน่งว่างลง
เนื องจากครบวาระ และในกรณี อืนๆ นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยขึนเพือช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบ หรื อพิจารณาเรื องต่างๆ ที สําคัญต่อบริ ษทั ซึ งประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ทังนี สําหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าว จะต้องผ่านขันตอน การสรรหา คัดเลือกบุคคล เข้าดํารงตําแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
แผนการสืบทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ทีมีตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง
ซึ งนอกจากบริ ษทั จะตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าที สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ทําแผนสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งขึน โดยทําการคัดเลือก
บุคคลทีจะปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งผูบ้ ริ หารดังกล่าว และพัฒนาเพือเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตําแหน่งได้ในอนาคต
ทังนี เพือสร้างความเชื อมันให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่าง
ทันท่วงที
4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการจัดตังบริ ษทั ใหม่ทุกครัง ฝ่ ายจัดการต้องนําเรื องดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ ก่อน
ดําเนิ นการจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังผูบ้ ริ หารเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
และผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม พร้อมทังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทีเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ดังกล่าว โดยผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ต้องรายงานผลการดําเนิ นงานในบริ ษทั ทีตน
ดูแลต่อคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกเดื อน สําหรั บการลงทุ นใดๆ หรื อการดําเนิ นเรื องที มีนัยสําคัญตามที กําหนดใน
อํานาจอนุมตั ิดาํ เนิ นการของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามที นโยบายกําหนดและต้องนําเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั ในแต่ละปี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต้องนําเสนอแผนงานประจําปี เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการบริ ษ ัทเพื อพิ จารณาอนุ ม ัติ แผน หากบริ ษ ัทใดมี ผลประกอบการไม่ เป็ นไปตามแผนต้องชี แจงต่ อที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร ในกรณี ทีผลประกอบการมีปัญหามากจะถูกกําหนดให้ชีแจงในการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพือเฝ้ าระวังการบริ หาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด
สําหรับระบบควบคุมภายใน บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต้องกําหนดมาตรการหรื อระบบควบคุมภายในโดยบริ ษทั จะมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
กรณี ทีบริ ษทั ใดมีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายในซึ งมีความเสี ยงทีจะทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการบริ หารจะสัง
ให้ปรับปรุ งและแก้ไขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทังนี หากบริ ษทั ย่อยมีการทํารายการใดๆ ทีต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายทีเกียวข้อง ซึงต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย เช่น การเพิมทุน
การลดทุน หรื อการเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิแนวทางในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยต่อไป
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ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยกระทําการใดๆ ซึ งเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
หลักเกณฑ์การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินของบริ ษทั โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการที มี
นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด สําหรับการทํา
รายการของบริ ษทั ย่อยกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั มิได้เข้าไปกํากับดูแลในเรื องดังกล่าว เว้นแต่บริ ษทั ย่อยเข้า
ทํารายการกับบุ คคลที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษทั บริ ษทั จะปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์การทํา รายการที เกี ยวโยงกันตามที ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
1. การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลทีจะทราบข้อมูล
และนําระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั
ให้กบั พนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี บริ ษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลที เป็ นความลับ การไม่กระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้ อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กาํ หนดไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิ จ ห้ามมิ ใ ห้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบ และหลีกเลียง
หรื องดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงินหรื อข้อมูลทีสําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริ ษทั และเพือให้มนใจว่
ั านโยบายดังกล่าวเป็ นทีรับทราบและปฏิบตั ิตาม บริ ษทั จึงได้จดั ทําหนังสื อแจ้งกําหนดช่วงเวลาการ
ห้ามซือขายหุน้ ทังปี ก่อนเปิ ดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริ ษทั ยังได้จดั ส่ งหนังสื อ
แจ้งเรื องดังกล่าวให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรับทราบอีกครัง อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริ ษทั ไม่มีกรณี ทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั มีการซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทังนีบริ ษทั ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื องดังกล่าวให้พนักงานของบริ ษทั
รั บทราบผ่านทางอี เมล์ โดยจัดทําในรู ปแบบ Tips เกี ยวกับการกํากับดู แลกิ จการประจําสัปดาห์ และติ ดโปสเตอร์ ทีบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั รวมทังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบภาระหน้าที ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ทังของตนเอง คู่สมรส และบุตรที ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อนั
เนืองมาจากการซือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันทีเกิดรายการ รวมทังบทกําหนดโทษตามมาตรา
59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว
กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ทราบ เพืออํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ ง
รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ต่อ ก.ล.ต. นอกจากนัน บริ ษทั ยังกําหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถื อครองหลักทรั พย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณี ผิดพลาด มีผบู ้ ริ หารละเมิด
กติกาดังกล่าว บริ ษทั จะทําหนังสื อตักเตือน เพือหลีกเลียงการประพฤติซาในเรื
ํ
องดังกล่าว
ในกรณี ทีเกิ ดรายการที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี เกี ยวข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้อง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิทุกครังก่อนทํารายการ โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่อยูใ่ นทีประชุมเพือร่ วมพิจารณา และออกเสี ยง
ลงมติทงในการประชุ
ั
มคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยรายการที บริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อยทํากับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยแสดงไว้ในหัวข้อ
“รายการระหว่างกัน”
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บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางเพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั รวมทังได้ระบุไว้
ในหมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใต้เรื อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริ ษทั ได้แจ้งแนวปฏิ บตั ิ
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิ บัติ ซึ งคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการทําหน้าที ติดตามดูแลการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั อย่างสมําเสมอและเคร่ งครัด
นอกจากนี บริ ษทั ได้จดั ตังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพือทําหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
อย่างต่อเนืองและเหมาะสม
2. การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ
บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ตามแนวทางที ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด ยกเว้นบางเรื องทีบริ ษทั ยังมิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. บริ ษทั ยังมิได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตังกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกอบการพิจารณา รวมทังดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลที เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กาํ หนด โดย
พิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทังการพิจารณาจากทักษะที
จําเป็ นทียังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. บริ ษทั ยังมิได้กาํ หนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริ ษทั
ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั ได้เสนอชือกรรมการให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนทีละคน
โดยผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง ตามข้อบังคับของบริ ษทั เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เลือก
กรรมการทีต้องการได้อย่างแท้จริ ง
3. บริ ษทั ยังมิได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อคณะกรรมการหรื อผูท้ ีคณะกรรมการมอบหมาย
เกียวกับการซื อขายหุ ้นของบริ ษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื อขาย อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริ ษทั ยังไม่มี
นโยบายดังกล่าว แต่บริ ษทั มีนโยบายกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บริ ษทั มิ ได้กาํ หนดจํานวนบริ ษทั จดทะเบี ยนที กรรมการที เป็ นผูบ้ ริ หารไปดํารงตําแหน่ งกรรมการไว้ไม่เกิ น 2 แห่ ง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่
เกิน 5 แห่ง นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดย
กําหนดให้ก่อนทีผูบ้ ริ หารท่านใดจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืน จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
เพือพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ทีดําเนิ นธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั หรื อเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะปฏิบตั ิหน้าทีให้แก่บริ ษทั
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2. บริ ษทั ไม่มีกรรมการอิสระที เป็ นผูห้ ญิงอยู่ในคณะกรรมการบริ ษทั อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีกรรมการซึ งเป็ นผูห้ ญิงอยูใ่ น
คณะกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน ทังนีบริ ษทั มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีสัดส่ วนการเป็ นกรรมการอิสระคิดเป็ นร้อยละ 40.0 ซึ งน้อยกว่าหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ที
กําหนดไว้ทีมากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริ ษทั มีสดั ส่วนของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารคิดเป็ นร้อยละ
100 ซึงมากกว่าหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีกําหนดไว้ทีร้อยละ 66
4. บริ ษ ัท ยัง ไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ วมโครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต (Collective Action
Coalition: CAC) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้เข้าสมัครเป็ นสมาชิกเครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพือประเทศไทย (Partnership
Corruption for Thailand: PACT) เพือเข้ารับการอบรม และคําแนะนํากระบวนงานในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้
จัดส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมกับเครื อข่ายดังกล่าวอย่างสมําเสมอ และ ในปี 2559 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวปฏิบตั ิ และกระบวนการการทํางาน ทีเกี ยวข้อง เพือเตรี ยมพร้อมในการเข้าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) รวมทังได้ศึกษาขันตอนปฏิบตั ิในการเข้า
ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย CAC ซึงบริ ษทั จะนํามาพิจารณาดูความเหมาะสมและความพร้อม เพือการเข้าเป็ นแนวร่ วมต่อไป
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