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11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย ตลอดจนเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป
2549 ของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดยึดถือปฏิบัติโดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเปน
หนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหนาที่ดูแลใหบริษัทฯ กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ
ขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทมีนโยบายที่
เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษทั ฯ ไดใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกราย ไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นัก
ลงทุนสถาบัน หรือชาวตางชาติ โดยสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับมีดังนี้
สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน
บริษัทฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับที่
กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุนเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เปนวาระในการประชุมผูถือหุนสําหรับการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ลวงหนากอนการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระที่ตองการนําเขาที่ประชุม หรือคําถามที่ตองการใหตอบในการประชุมผูถือ
หุนไดลวงหนา อยางนอย 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชี และกําหนดสัดสวนของการถือหุนในการเสนอวาระไมนอยกวา
รอยละ 4 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทฯจะแจงชองทางและชวงเวลาในการรับเรื่องใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯและจะแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคําถามลวงหนาไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)
ในสวนของ “นักลงทุนสัมพันธ” ภายใตหัวขอ “การสงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปด
โอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระและสงคําถามลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชี
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่
ประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุม บริษัทฯไดกําหนด วัน เวลาและสถานที่ในการ
ประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง และแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับสิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมดังกลาว
ดังนี้
กอนวันประชุมผูถือหุน
ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะแจงกําหนดการพรอมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
ลวงหนาตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และจะเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบ ไวบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ โดยจะมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร
ที่มีขอมูลเชนเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซตใหกับผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน แลวแตกรณี ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยหนังสือนัดประชุมดังกลาวจะระบุขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในแตละวาระ กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดอยาง
ครบถวนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน และประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพรายวัน ลวงหนา
กอนวันประชุม 3 วัน และลงประกาศติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทฯ จะพยายามติดตอกับนักลงทุนสถาบัน
เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกอนวันประชุม
ทั้งนีเ้ พื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเขารวม
ประชุมผูถือหุน
วันประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ กําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและความเทาเทียมของผู
ถือหุนเปนหลัก โดยการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทฯ จะจัดใหมีเจาหนาที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุน ลวงหนากอนการประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง
โดยในการประชุมผูถือหุนคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะอนุกรรมการผูบริหาร รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไดเขา
รวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม จะแนะนํา
กรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มประชุม
และดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัด
ประชุม บริษัทฯ ยังจะจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และไดตรวจนับคะแนน
เสียง พรอมทั้งเปดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง คณะกรรมการจะจัดสรรเวลา
อยางเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วาระการประชุมและเรื่องการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการ
ประชุมดวย
ภายหลังการประชุมผูถือหุน
ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะดําเนินการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันทําการถัดไป
โดยมติดังกลาวไดระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในแตละวาระ และไดจัดทํารายงานการประชุมที่
ระบุรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวมและไมเขารวมประชุม คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรือขอคิดเห็นโดย
สรุป อยางครบถวน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 14 วันนับแตวัน
ประชุม พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
(1/3) และใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการผูที่ตองออกตามวาระสามารถกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ ดังนี้
-

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง

-

ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

-

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา และไดเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแตงตั้งกรรมการแลว ผูถือหุนยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนั้น ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง บริษัทฯ ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดวยทั้งนี้บริษัทฯ จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละทานที่เสนอเขารับการ
เลือกตั้ง พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุน
สามารถใชประกอบการพิจารณา
สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัทฯ กําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใน
การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขารับการแตงตั้ง รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณาได
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สิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
แลว
บริษัทฯ
จะนําขอมูลที่สําคัญ
รวมทั้งขาวสารตางๆ
ที่เปนปจจุบัน
แสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.onetoonecontacts.com)
สิทธิในการรับสวนแบงกําไร
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 มีมติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน
110,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1.1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไม
เกิน 110,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 1.1 บาทตอหุน ทั้งนี้การจายปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ (โปรดดูนโยบายการจายเงินปนผล ในขอ 9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน)
ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผูถือหุนดังกลาว บริษัทฯ มิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม และมีนโยบาย
ถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน การรับสวนแบงกําไร การ
รับทราบขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยางสม่ําเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะแตงตั้งบุคคลเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ จะสงหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ในแตละวาระไดตามความประสงค พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน
ของบริษัทฯ เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพรอมกับ
หนังสือนัดประชุม ซึ่งไดจัดทําทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน บริษัทฯ จะจัดใหมีการใช
บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะใหสิทธิผูถือหุนในการแตงตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุใน
หนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเปนการลิดรอนสิทธิของผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได
การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบขอมูล
และนําระบบการเขารหัสมาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ
ใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ และ
หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเผยแพรงบการเงิน หรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ และเพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดทําหนังสือ
แจงกําหนดชวงเวลาการหามซื้อ-ขายหุนทั้งป กอนเปดเผยงบการเงินใหกรรมการและผูบริหารทราบลวงหนา
โดยในทุก
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ไตรมาสบริษัทฯ ยังไดจัดสงหนังสือแจงเรื่องดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารรับทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องดังกลาวใหพนักงานของบริษัทฯ รับทราบผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการประจําสัปดาห และติดโปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัทฯ รวมทั้งไดแจงใหกรรมการและผูบริหาร
ทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับ
แตวันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหหนวยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออํานวย
ความสะดวกและประสานงานในการจัดสงรายงานการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้นบริษัทฯ ยัง
กําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกครั้ง
ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกครั้งกอนทํารายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะตองไมอยูในที่ประชุมเพื่อรวมพิจารณา
และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการเปดเผย
รายการที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
แสดงไวในรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
แจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อยางสม่ําเสมอและ
เครงครัด
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับบริษัทฯ ซึ่ง
สงผลตอความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได บริษัทฯ จึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน
พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึง ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติ และไดเผยแพรคูมือดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้
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การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมหลักๆ

ผูถือหุน
บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.

ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบและเปนธรรมตอ
ผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย

2.

กํากับดูแลการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อปกปองและเพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน

3.

มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ

4.

เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผยผลประกอบการ
ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยฯ และสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด

บริษัทฯ ตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรมโดยมีนโยบายถือ
ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง
ความเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการรับสวนแบงกําไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุม ตลอดจนสิทธิในการ
รับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สําคัญๆ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอและ
ทันเวลาโดยสิทธิที่ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับไดแสดงไวใน หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัทฯ เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใหการดูแลและการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริษัทฯ ไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1.

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ

3.

การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

4.

ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การ
จัดสัมมนา ฝกอบรม อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ตลอดจนใหทุนการศึกษาแกพนักงาน เปนตน

5.

หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน
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6.

กําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามสภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการจาย
คาตอบแทนดังกลาว

7.

จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ คารักษาพยาบาล กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน (ประกันสุขภาพหมู) การประกัน
ชีวิต อุบัติเหตุและทุพพลภาพ การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคล
ในครอบครัวถึงแกกรรม เงินกูยืมฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับพนักงาน สวัสดิการเยี่ยมไขพนักงาน พนักงาน
ลาคลอด สวัสดิการกรณีพนักงานบวช เงินชวยเหลือกรณีพนักงานสมรส ทุนการศึกษาของพนักงานและบุตรของ
พนักงาน สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษ เปนตน

8.

เปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะหรือรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอแนะหรือขอรองทุกขดังกลาว จะไดรับการ
พิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการ
ทํางานรวมกัน

สวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ การจัดใหมีพยาบาลอยูประจําหองพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสํานักงานของบริษัทฯ โดยจะมี
แพทยเขามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บปวยสัปดาหละ 2 วัน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกพนักงาน (กรณี
ผูปวยนอก) ที่เขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะไดรับอัตราวงเงินคา
รักษาพยาบาลตอปตามระดับพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดใหมีการทําประกันสุขภาพกลุม (กรณีผูปวยใน) ใหกับพนักงาน
ของบริษัทฯ ผานบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด (AIA) อีกดวย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดใหมีการ
ประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปน
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางานโดยใชชื่อกองทุนวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียน
แลว” มีประกันสังคมใหกับพนักงาน เงินกูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บปวย เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลใน
ครอบครัวถึงแกกรรม
การจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) รวมทั้งสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทในกลุม
สามารถ เปนตน
บริษัทฯ ยังไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรม
ภายในบริษัทฯ การอบรมผานระบบ e-learning การสงพนักงานไปฝกอบรมภายนอกบริษัท (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอบรมของพนักงานไดในขอ 10.7 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร) รวมทั้งบริษัทฯ ยังไดใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกพนักงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับพนักงาน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย ดังนี้
1.

บริษัทฯ จะมุงมั่น พัฒนา และสรางสรรค ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย

2.

บริษัทฯ จะดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวติ
พนักงาน
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3.

บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บปวยอัน
เนื่องจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งการสงเสริมและสราง
จิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

4.

บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนทรัพยากร อยางเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย โดย
มุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

5.

บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว อยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1.

แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยและผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเครงครัด

2.

สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ มีความรู จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบรวมกัน เชน จัดใหมีการอบรมและปลูกจิตสํานึก
พนักงาน ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการอบรมดานสุขภาพ โดยจัด
สัปดาหสขุ ภาพ และจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน

3.

กําหนดการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป พรอมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน

4.

การใชระบบสแกนลายนิ้วมือเขา-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมีสิทธิเขา-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานและบริษัทฯ

5.

จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปจจุบัน และบริการทางการแพทยเบื้องตนในทุกสํานักงาน

6.

จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเปนประจําทุกป

7.

จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย Fitness Center และสงเสริมใหมีการแขงกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัท
สงเสริมสุขภาพของพนักงาน

เพื่อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการอบรมและแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผาน
การปฐมนิเทศ (Orientation) พนักงานใหม คูมือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณ
ดังกลาวก็ไดถูกบันทึกไวใน ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ เพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทไดเปดเผยจรรยาบรรณ
ของพนักงานไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)
ลูกคา
บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมีพระคุณของบริษัทฯ
อยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
1.

มุงมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อสนองความตองการของลูกคา
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2.

จําหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพ ใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม

3.

ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา
โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ

4.

จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนําสินคาไปใช หรือการใหบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อที่
บริษัทฯ จะไดปองกัน / แกไขปญหา ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินคาและ
การใหบริการดังกลาวตอไป

5.

จัดใหมีบริการหลังการขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ

6.

รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไปเปดเผย หรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ

7.

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทฯ ใหยั่งยืน
สืบไป

คูคา
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคูคาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวยความเสมอภาค และ
คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยในการคัดเลือกคูคาเปนไปอยางโปรงใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตอ
คูคาอยางเครงครัด โดยมีการคัดเลือกคูคาที่มีมาตรฐานเพื่อเขาไปในทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List) และมีการ
เปรียบเทียบราคากอนการสั่งซื้อ มีการประเมินคูคาโดยใชเกณฑที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภายใตมาตรฐานสากลทั้ง ISO
9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายไมกระทําการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือปลอยใหเกิดการกระทําดังกลาว นอกจากนี้คู
คาจะตองไมใหของกํานัลหรือเสนอผลประโยชนสวนบุคคลไมวาในรูปแบบใด แกพนักงานอันเปนผลมาจากการติดตอกับคูคา
นโยบายดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูบริหารภายใตเอกสาร และรายการประกอบ ทั้งยังไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบที่เปน
กลางทั้งภายใน และภายนอกองคกร
1.

การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้

-

กําหนดระเบียบในการจัดซื้อ จัดจาง และดําเนินการตางๆอยางชัดเจน

-

มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน

-

มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา

-

จัดทําสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่กําหนดไว และมีความเปน
ธรรมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ

-

จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน และปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

-

จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน
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2.

พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา พบปะคูคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
รวมถึงมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.

ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา

4.

ไมกระทําการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาเขาใจผิด

5.

ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดี

6.

หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาที่คูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา

7.

ไมเปดเผยขอมูลของคูคากับผูอื่น เวนแตจะไดรับการยินยอมจากคูคา

เจาหนี้
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทฯ ไดยึดหลักปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1.

ในการชําระคืนหนี้ เงินกูยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ บริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไข
ตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด

2.

หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญา ที่ตกลงกันไวได บริษัทฯ จะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อ
รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

คูแขงทางการคา
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม สงเสริมการคาเสรีโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1.

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม

2.

ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย

3.

ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา

4.

ไมแทรกแซง หรือทําการสิ่งใดในทางลับตอคูแขงทางการคา ใหไดรับผลกระทบในเชิงลบ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวา บริษัทฯ อยูรอดและเจริญเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและสวนรวม ดังนั้นเพื่อธํารงรักษาไว ซึ่ง
สังคมและสวนรวมที่ดี บริษัทฯ จึงไดยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1.

มีสวนรวมทางสังคมในการใหการสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแกกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีในการใหการอุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ
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2.

ใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการศึกษา การพัฒนาความรูทางวิชาชีพ ความสามารถทางดานกีฬา ตลอดจนการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส

3.

ใหการสนับสนุนและความชวยเหลือตอสังคมและชุมชน ตลอดจนการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ อยางสม่ําเสมอ

ความรับผิดชอบตอชุมชน
บริษัทฯ ไดกําหนดขอบขายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนที่อยูโดยรอบและบริเวณใกลเคียง
ดังนี้
1.

การสรางสัมพันธที่ดีกบั องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสรางความสัมพันธ
ที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม

2.

การมอบสิ่งปลูกสราง วัสดุอุปกรณ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย เพื่อดูแลสภาพความเปนอยูและความปลอดภัยของ
ชุมชน การสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน การกีฬา แกโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง การบูรณะซอมแซมวัดและ
การบริจาคทานแกผูยากไรในชุมชน

3.

การระดมทุนทรัพยและสิ่งของจําเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย เชน การจัดหาเรือใหแกหนวยงานราชการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชนที่ประสบปญหาอุทกภัย

4.

การปลูกฝงจิตสํานึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ผานสื่อและกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม จึงไดยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1.

ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเปน
พลเมืองดี ในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ

2.

รับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อยางชาญฉลาด

3.

สงเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการสงเสริมใหความรู และฝกอบรมพนักงานในองคกร เรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงใหพนักงานทุกคน
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ ดังนี้
1.

บริษัทฯ มีการรณรงคสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ผานกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง

2.

บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกสังคมและองคกรตางๆ รวมทั้งดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจอันดีตอการจัดการสิ่งแวดลอมบริษัทฯ
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3.

บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง
ความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

2)

นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยเครงครัด ดังนี้
1.

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล

-

บริษัทฯ ใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคลไปยัง
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ

-

การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล

-

บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น

2.

การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค

-

บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา
ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา

-

พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงานตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไมสรางความเสื่อมเสียตอภาพลักษณบริษัทฯ

-

บริษัทฯ ใหโอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษัทฯ และใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว

-

การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม

-

ในการปฏิบัติหนาที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับความแตกตางทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ
ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง

-

ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรือการกระทําที่ไมเปนธรรม

-

ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3)

นโยบายการรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด

การรับ หรือการใหตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที หรือเปนการรักษาสัมพันธภาพทาง
ธุรกิจโดยปกติ เปนสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม การใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด
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ที่ไมเหมาะสมยอมจะทําใหเกิดภาพลักษณของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะตอกัน อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ และอาจทําใหบริษัทฯ เสียประโยชนในที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ไมสนับสนุนการกระทําดังกลาว โดยบริษัทฯ ยึดหลัก
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1.

การรับหรือการใหทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด อันอาจสรางการจูงใจในการตัดสินใจอยางไมชอบธรรม

-

พนักงานกลุมบริษัทสามารถตองไมรับหรือใหเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด กับผูหนึ่งผูใดที่มีเจตนาเพื่อ
ชักนํา หรือละเวนการกระทําที่ไมถูกตอง

-

การรับของขวัญ หรือทรัพยสิน ควรเปนการรับทรัพยสินหรือประโยชนโดยธรรมจรรยา ไมเปนการรับทรัพยสินอยางผิด
กฎหมาย และของขวัญหรือทรัพยสินนั้นตองไมใชสิ่งผิดกฎหมาย

-

การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทาง
ธุรกิจเปนเรื่องที่ยอมได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล

-

การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ ตองใหแนใจวา
การใหนั้นไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น

2.

การรับหรือการใหของขวัญ ของที่ระลึก

-

กอนการรับหรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับ
ของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงานควรมีราคาไมมาก และเหมาะสมในแตละโอกาส

-

ไมรับ หรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด โดยไมเปนธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่ หากจําเปนตองรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีคาเกินปกติวิสัยจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

-

เก็บรักษาหลักฐานการชําระเงินที่แสดงมูลคาของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง

-

กรณีที่รับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือ
ของขวัญใหตามหลักเกณฑ หรือมาตรฐานที่หนวยงานภายนอกนั้นกําหนดไว

3.

การทําธุรกรรมกับภาครัฐ

-

ดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา เมื่อตองมีการติดตอกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ

-

ตระหนักอยูเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในแตละทองถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน
หรือวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน

-

ปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศ หรือทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการวาจางพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีวาจาง เพื่อมา
เปนที่ปรึกษา หรือเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขการวาจางเปนตองโปรงใส และเหมาะสม
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การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
สรางความยั่งยืนใหกับกิจการ โดยการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบอยางเพียงพอและโปรงใส
การจัดใหมีชองทางสําหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ อันเปนประโยชนและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับบริษัทฯ ไดโดยการสงจดหมายทางไปรษณียตามที่อยูที่ไดแจงไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)
ในสวนของ “ติดตอเรา” (Contact us) ซึ่งรายละเอียดในการติดตอมีดังนี้
สงจดหมายถึง:

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (นายวิชัย รงควิลิต)
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสต วอเตอร ชั้น 11
ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และสรุปผลเพื่อ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุมครองผูสงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ โดยจะเก็บ
รักษาขอมูลของบุคคลดังกลาวไวเปนความลับ
5)

ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส”

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทฯ ชวยกันสอดสองดูแลหาก
พบการกระทําใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดดังกลาวแกบริษัท
ฯ ได โดยสงเรื่องพรอมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีใหกับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยทําไดทั้งนําสงดวย
ตนเอง ใสลงในกลองรับแจง หรือสงทางไปรษณีย โดยขอใหระบุชื่อและนามสกุลของผูแจงมาดวย เพื่อความสะดวกในการ
สอบถาม และ/หรือ ขอขอมูลเพิ่มเติม หากไมมีการระบุชื่อจะไมไดรับการพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะหและหากพบวา
ตรวจสอบของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

มีมูลความจริง

ก็จะนําเรื่องดังกลาวสงคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส โดยจะไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงแกผูใดทั้งสิ้น จะรูเพียงประธานกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เทานั้น
พนักงานบริษัทฯ
จะสามารถทราบวิธีการแจงเบาะแส
และการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแสดังกลาวไดโดยผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ของบริษัทฯ เชน Website ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) และ Website HR ของบริษัทฯ
(www.samarthre.com) เปนตน
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และแสดง
ใหเห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก และรวดเร็วในเรื่องตางๆ อาทิ
-

จัดสงรายงานทางการเงินตอตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กําหนด โดยงบการเงินของ
บริษัทฯ ไมมีรายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข นอกจากนั้นเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูล และ
เขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ จะจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management Discussion
and Analysis : MD&A) สําหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

-

เปดเผยหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน

-

เปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ
กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัท จะเปนผูประสานงานในการจัดสงรายงานดังกลาว
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

-

เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน
(ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ ขอ 5.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน)

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ดังนี้
1.

กรรมการและผูบริหารตองยื่นรายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกภายใน 60 วันหลังจากไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
หรือผูบริหารตามแบบรายงานที่กําหนด

2.

กรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ตามแบบรายงานที่กําหนด

3.

รายงานการมีสวนไดเสียจะตองจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดสงสําเนาใหประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานดังกลาว

โดยบริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ ผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com) รายงานประจําป (Annual Report)
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) การแถลงขาว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เปนตน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส อยางเครงครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้

สวนที่ 2 หนา 72

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

การจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
รายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการจัดทํารายงานประจําปที่มีขอมูลถูกตองครบถวน เปนไปตามขอกําหนดของ
ตลาด
หลักทรัพยฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ที่จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา อาทิ โครงสราง
ขององคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสรางคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ใน
รอบปที่ผานมาของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการตางๆ เปนตน
เว็บไซตของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวา ในปจจุบันการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซต เปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว ผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล และนาเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีนโยบาย
ใหมีการเปดเผยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริษัทฯไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากการเปดเผยไวในรายงานประจําป อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ขาวที่บริษัทฯ
เผยแพร งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจําป (Annual Report และแบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวนโหลดขอมูลดังกลาวได เปนตน
ผูลงทุนสัมพันธ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ
กับ ผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ การทําโรดโชว (Road
show) การประชุมรวมกับนักวิเคราะห การประชุมทางโทรศัพท เปนตน ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่
หมายเลขโทรศัพท
02-685-0020 หรือ 02-685-0022
หรือที่ www.onetoonecontacts.com หรือที่อีเมล
investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธไวเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ
1.

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต

2.

เปดเผยขอมูลที่จําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทุกกลุมอยางเทาเทียม

3.

เปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได

4.

ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสว นไดเสียเปนที่ตั้ง

5.

รักษาความลับของบริษัทฯ และไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน

6.

ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่และมีความเปนมืออาชีพ

7.

หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน

8.

ปฏิบัติตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุนที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
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นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทฯ จะดําเนินการ
จัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะ
กรรมการบริหารเขารวมประชุม เพื่อชี้แจง และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดซักถามขอมูลตางๆ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ไดแก
-

โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการแตละคณะ

-

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการ
ที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการ
ตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผู
พิจารณากลั่นกรองและเสนอคาตอบแทนของกรรมการในแตละป เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา กอนนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้บริษัทฯ เปดเผยขอมูลดังกลาว รวมทั้งคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดในขอ 10.4
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกที่มีความ
เปนอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกดวย
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือ
ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
อิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏอยูในรายงานประจําป นอกจากนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ไวใน รายงานประจําป ดวย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้งเปนผูที่มีภาวะผูนําและวิสัยทัศนกวางไกล อันจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
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ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 10 ทาน มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติของ
กรรมการบริษัทตามที่ไดกําหนดไวในขอ 11.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
5.2

ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ

การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทฯ ไดแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ มิให
เปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยฯ และไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ
1.

รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว

2.

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัทฯ

3.

เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝาย
เทากัน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1.

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
วัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ

เพื่อใหเปนไปตาม

2.

พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป

3.

มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อํานาจอนุมัตดิ ําเนินการ

4.

การดําเนินงานใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจ
ชวง ที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ในปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณ ความรูและความชํานาญจากหลากหลาย
สาขา จํานวน 10 ทาน ประกอบดวย
-

กรรมการที่เปนอิสระ

จํานวน 4 ทาน (เทากับ 2 ใน 5 ของกรรมการทั้งคณะ)

-

กรรมการที่เปนผูบริหาร

จํานวน 5 ทาน

-

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

จํานวน 1 ทาน

การมีโครงสรางกรรมการดังกลาว เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวา กรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนได
อยางเปนอิสระ และมีการถวงดุลที่เหมาะสม
บริษัทฯ มีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คน ที่มีความเปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหารและปราศจาก
ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และเพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทฯ ไดแยก
ตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการ มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการของบริษัทฯ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไม
ดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. สวนกรรมการผูจัดการทําหนาที่เปนหัวหนาคณะหรือผูนําคณะผูบริหารของบริษัทฯ ในการบริหาร
จัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการไดแสดงไวในขอ 11.2 คณะกรรมการชุดยอย
5.3

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัทกรรมการบริษัททั้ง 10 ทาน ไมมีทานใดที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพไดดีเกินกวานโยบายที่กําหนดไว
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นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง โดยกําหนดใหกอนที่
ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงใหคณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัทฯ หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
5.4

ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ อยางโปรงใส โดย
สามารถดูรายละเอียดไดในขอ 11.4 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มุงหวังใหกรรมการ และผูบริหาร แสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส และมีคุณธรรม
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมจึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการ และผูบริหาร ดังนี้
1.

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

2.

ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใสและมีคุณธรรม

3.

ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

4.

มีความเปนอิสระในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง

5.

ปฏิบัติหนาที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

6.

ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับบริษัทฯ หรือในกิจการที่ มีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ
ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออม

7.

รักษาขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสีย

5.5

ความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
1.

หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

2.

กรณีที่กรรมการหรือพนักงานไดมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได
กระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
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3.

ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตนและในเรื่องการทําธุรกิจที่
แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

4.

ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชน
ในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ

5.

ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัทฯ และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปน
ความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูล
ธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เปนตน

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด
มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนจะตองไมอยูในที่ประชุมเพื่อรวมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผูถือหุน
5.6

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในขอ 13 การควบคุมภายใน
5.7

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงินระดับโลก ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดรวมถึงมาตรการในการ
ปองกันและแกไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความ
เสี่ยงตามแผนที่วางไว โดยมีความรวมมือและการประสานงานจากหนวยงานตางๆ ดังนี้
1.

การกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานภายในบริษัทฯ
ตามแผนงานหลักของ
บริษัทฯ และความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหแผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับ
แผนงานและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

2.

การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงขางตน
แตละหนวยงานที่รับผิดชอบจะไดจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกลาวจะมี
ตอองคกร แลวจึง
กําหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประสานงาน
และเขารวมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกลาว
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3.

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

มาตรการบริหารความเสี่ยงขางตนจะไดรับการติดตามและทบทวนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบดวยฝายบริหารจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะมีการจัดประชุม
ทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามและทบทวนผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงดังกลาว โดยหนวยงานตรวจสอบภายในจะทําการติดตามและ
สอบทานการจัดการความเสี่ยงของแตละบริษัท หรือหนวยงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทฯ ไดตั้งไว

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กลาวขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา รวมทั้งกําหนดมาตรการใน
การบริหารความเสี่ยง เขาเปนสวนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเปน
การปลูกฝงจิตสํานึก การฝกอบรมดังกลาวจะเนนในดานแนวคิด และ หลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององคกร อันจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรและผลตอบแทน แกผูถือหุนสืบไป
5.8

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัทฯ

5.8.1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ กําหนดใหมีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อเปน
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันจะกอใหเกิดการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะนําผลการประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
5.8.2

การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะ
ประเมินในหัวขอที่เกี่ยวกับ โครงสรางคณะกรรมการ หนาที่ความรับผิดชอบ การประชุม การติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การพัฒนาและฝกอบรม สําหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ จะประเมินในหัวขอที่เกี่ยวกับ
องคประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การฝกอบรมและทรัพยากร การประชุม กิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธกับผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและผูบริหาร และบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในอนาคต เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแตละคณะให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5.8.3

การประเมินกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เปนประจําทุกป ในหัวขอที่เกี่ยวกับ ความเปน
ผูนํา การกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร การสืบทอดตําแหนง ความรูดาน
ผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน
5.8.4

การประเมินเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทฯ เปนประจําทุกปในหัวขอที่เกี่ยวกับ ทักษะ
ความรูความสามารถของเลขานุการบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ (Compliance) การติดตอและประสานงาน
สวนที่ 2 หนา 79

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

การจัดเก็บเอกสาร การจัดประชุม รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการ เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเลขานุการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยฯ และก.ล.ต.
5.9

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯ กําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดใหมีคูมือกรรมการ เอกสารและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมทั้งการจัดใหมีการแนะนําลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คูมือกรรมการของบริษัทฯ ไดครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้
•

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

•

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•

ภาระหนาที่ และขอพึงปฏิบัติในการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน

•

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนใหกรรมการไดเขารวม
สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในแตละปบริษทั ฯ จะนําสง
หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันตางๆ ใหกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเขารวมการอบรมแตละหลักสูตรตามความตองการ
ของกรรมการ
5.10

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสมเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบเลขานุการบริษัทในขอ 10.3 บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทไวดงั นี้
1.

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่
เกี่ยวของ

2.

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอบังคับของบริษัทฯ และกฎระเบียบ
ตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.

จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล
และประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ/ผูถือหุน ตลอดจน
ขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
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4.

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัทฯ เปนตน

5.

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ
รวมทั้งจัดสงสําเนารายงาน
ดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษทั ฯ พนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสรร
หาและคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ คนใหม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้ง ภายใน 90
วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทฯ คนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว
11.2

คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2557
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุก ารบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
เพื่อความยั่งยืน

กรรมการผูจัดการ
นักลงทุนสัมพันธ

ฝายการตลาด
และการขาย

ฝายบริหารการบริการ
ลูก คาสัมพันธ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายการเงิน
และบัญชี

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายธุรการ

คณะกรรมการชุดยอย ของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 2 หนา 81

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

11.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล
4. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
7. นายธนานันท วิไลลักษณ
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร
10.นายประชา พัทธยากร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ หรือ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ หรือ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ คน
ใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธนานันท วิไลลักษณ หรือ นายศิริชัย รัศมีจันทร หรือ นายประชา พัทธยากร รวมเปนสอง
คน และ ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนง
องคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการของบริษัทฯ นั้นจะมีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มี
คุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะดานบัญชีการเงิน ดานการจัดการ ดานกลยุทธ ดานกฎหมาย ดานการกํากับดูแลกิจการ หรือ
อื่นๆ โดยมิไดมีการกีดกันทางเพศ แตอยางใด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
โดยมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองไมนอยกวา 3 คน และ
สวนที่เหลือจะเปนกรรมการที่มาจากผูบริหารภายใน นอกจากนั้นกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตอง
มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
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วาระการดํารงตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คือ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนง
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได โดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติ
เห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวากรรมการดังกลาวไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัทฯ
เปนอยางยิ่งและการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป
รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ดวย
คุณสมบัติของกรรมการ
1.

มีคุณสมบัติที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งขอบังคับของบริษัทฯ

2.

เปนผูที่ไมประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

3.

มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

4.

เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ

5.

เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต

6.

เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองประกอบไปดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดแตตองไมนอย
กวาสามคน โดยกรรมการอิสระแตละคนจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1.

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

2.

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
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3.

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4.

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล
ใหบริษัทฯหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถอื หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

6.

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8.

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับ ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถอื หุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยาง
ถูกตองครบถวน

2.

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.

พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทฯ

4.

พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการตางๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการและอนุกรรมการตางๆ ที่นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

5.

พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนตน สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

6.

พิจารณาแตงตั้งผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร ที่เสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

7.

จัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อ
รับรองงบการเงินดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.

พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ใน
การประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.

จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งดูแลไมใหเกิด
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

10.

กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ ไดมีการรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด

11.

มีหนาที่ในการแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา ถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมในสัญญาใดๆ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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นอกจากนั้น บริษัทฯ มุงหวังใหกรรมการและผูบริหารแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส และมี
คุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหาร
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1
1. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิชัย ศรีขวัญ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1
หมายเหตุ: กรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได

โดยมี นายวิชัย รงควิลิต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.

กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน

2.

กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.

3.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

4.

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

5.

มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได โดยบริษัทฯ จะระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) วา กรรมการตรวจสอบรายใดเปนผูที่มี
คุณสมบัติดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ
ตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ดวย

วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติ
เห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําใหความ
เปนอิสระของกรรมการดังกลาวขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ ดวย
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

2.

สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง เสนอเลิกจาง หรือเสนอเลือกกลับเขามาใหม บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน

5.

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1
ครั้ง

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

7.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ โดยตองมีขอมูลอยางนอย
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ

8.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
3. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร
5. นายประชา พัทธยากร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

พิจารณากําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสรางการบริหารงาน และอํานาจบริหารตางๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป

2.

ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ที่ไดกําหนดไว ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

3.

พิจารณา และใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทฯ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป

4.

พิจารณากําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

5.

มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อํานาจอนุมัติดําเนินการ

6.

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบ
อํานาจชวง ที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว โดยการ
อนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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11.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
2. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น
3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร

ตําแหนง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป โดยกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและ
พนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

2.

กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ ขอพึงปฏิบัติที่สําคัญๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3.

ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ

4.

เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ

5.

ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความตอเนื่อง และเหมาะสม

6.

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พรอมความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
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11.2.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล
3. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วาระการดํารงตําแหนง
กําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ตองออกจากตําแหนงทุกป โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได โดยไดรับ
เสียงขางมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการแตงตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตําแหนงวางลง คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตอไป
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจาก
ครบวาระ และในกรณีอื่นๆ

2.

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ ของบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง

3.

เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะอนุกรรมการตางๆ กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยูเสมอ

4.

กําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

5.

พิจารณากลั่นกรองโครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ

6.

กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผูที่จะเสนอชื่อเปนกรรมการกับหนวยงานที่เกี่ยวของวา ไมไดเปนผูที่ถูกขึ้นบัญชีดําหรือ
ถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หนวยงานเหลานี้จัดทําขึ้น
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ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการ
เขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาดวย

11.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
3. นายธนานันท วิไลลักษณ
4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร
6. นายประชา พัทธยากร
7. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย
8. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
9. นางรัชดา นิวาศะบุตร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ทั้งนี้กําหนดใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

กําหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห และตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการ
บริหารความเสี่ยงนั้น

2.

กําหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในสวนงานตางๆ ตามความรับผิดชอบ

3.

กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตรการดังกลาวไดมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้น

4.

จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ความเสี่ยงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
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5.

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล

11.2.7 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
2. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
3. นายวุฒินันท ชุมภู
4. นางรัชดา นิวาศะบุตร
5. นายจักรพันธ พนมอุปถัมป
6. นางสาวชฎาภร ไพฑูรย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยมี นางสาวชฎาภร ไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
1.

กําหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ

2.

ใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดลอม

3.

ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนโยบายสังคมและสิ่งแวดลอม
ของบริษัทฯ

4.

รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
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11.2.8 คณะเจาหนาที่บริหาร
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
2. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย
3. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน/1
4. นางรัชดา นิวาศะบุตร
5. นายวุฒินันท ชุมภู

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ และรักษาการผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย
ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี และรักษาการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
ผูอํานวยการฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธ และรักษาการ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายธุรการ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ /1คุณรุงจีรา ไกรวิวัฒน ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงผูอํานวยการฝายบริหารการบริการลูกคาสัมพันธจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เปนที่เรียบรอยแลว สวนตําแหนงรักษาการผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระหวางรอการแตงตั้งอยางเปนทางการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2557

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ ัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ไดอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผูจัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ

2.

พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติตอไป

3.

มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อํานาจอนุมัติดําเนินการ

4.

การดําเนินงานใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

เพื่อพิจารณา

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจ
ชวง ที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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11.3

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ไดกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทํารายการของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
อํานาจอนุมัติ
1. การลงนามในใบแจงซื้อ (PR) เพื่อการวาจางทําของทั่วไปนอกเหนืองาน
โครงการธุรกิจและที่เกี่ยวกับการแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอาคารสถานที่
2. การลงนามในใบแจงซื้อ (PR) เพื่อการวาจางทํางานในโครงการธุรกิจที่
ประมูลได
3. การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ/เครื่องจักรในธุรกิจโครงการ ที่มีขอกําหนดแนนอน
ตามสัญญาผูกพัน
11.4

กรรมการผูจ ัดการ
<0.1 ลานบาท

กรรมการบริหาร
>0.1 ลานบาท

<0.5 ลานบาท

>0.5 ลานบาท

<5 ลานบาท

>5 ลานบาท

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และเสนอ
บุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
พรอมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่
ตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเวนกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเขาใหม
หรือกรรมการออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากอนที่จะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป โดยการ
แตงตั้งกรรมการ ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู
ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทฯ ไดเสนอชื่อกรรมการ
ใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง ทั้งนี้สําหรับการเลือกตั้ง
กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อ
ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้สําหรับการคัดเลือกกรรมการเขาดํารงตําแหนงคณะอนุกรรมการดังกลาว
จะตองผานขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตําแหนงผูบริหารวางลง
ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงแลว บริษัทฯ ยังไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงขึ้น โดยทําการคัดเลือก
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บุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารดังกลาว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนผูถือหุน ตลอดจนพนักงาน วาการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดรับการสานตออยาง
ทันทวงที
11.5

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตสูง มีรายไดที่แนนอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนในการลงทุน
ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 โดยบริษัท จะกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตาม
สัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยตัวแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือ
ทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว
11.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ ไดมีการกํากับดูแลในเรื่องการใชขอมูลภายในที่เปนความลับ และมีสาระสําคัญ ที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อมิ
ใหบุคคลทั้งภายในและภายนอก นําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบ
ขอมูล ซึ่งไดมีการนําระบบการเขารหัสในการเขาถึงขอมูล และระบบสารสนเทศ (IT System) มาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูล
ของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ และยังไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นําขอมูล
ภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของกลุมบริษัทสามารถในชวง 1 เดือนกอนการ
เผยแพรงบการเงินหรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ
นอกจากนั้นยังกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบเมื่อมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับ
บริษัทฯ โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน และไดแจงแนวปฏิบัติดังกลาว
ใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ
บริษัทฯ ไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับภาระหนาที่การรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ทั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองแจง
ขอมูลดังกลาวใหหนวยงานเลขานุการบริษัททราบ โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทจะเปนผูประสานงานในการจัดสงรายงานตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. และกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
อยางตอเนื่องและเหมาะสม
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทฯ จายคาตอบแทนทั้งหมดเปนคาตอบแทนการสอบบัญชี (audit
fee) ใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด รวมทั้งสิ้น 850,000 บาท ประกอบดวย คาสอบบัญชีรายไตรมาส และคา
สอบบัญชีรายป โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดของผูสอบบัญชี เชน คาถายเอกสาร คายานพาหนะ ฯลฯ
11.8

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไมมี-
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