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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “OTO”) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญในธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล

ลูกคา้สมัพนัธ์ในประเทศไทยที�ช่วยบริหารจดัการระบบขอ้มูลลูกคา้สมัพนัธ์ไดอ้ยา่งครบวงจร รับประกนัความพึง

พอใจสูงสุด ดว้ยทีมงานผูเ้ชี�ยวชาญระดบัมืออาชีพที�พร้อมเอาใจใส่และดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาการ

ใหบ้ริการ นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center ที�ทนัสมยั  ไดม้าตรฐาน เป็นที�ยอมรับใน

ระดับสากล และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั� งซอฟต์แวร์สําเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที�

ปรับเปลี�ยนระบบการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจขององคก์ร เพื�อใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบที�สุด   

บริษทั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“SAMART”) ซึ�งเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 
 

1.1 วสัิยทศัน์ และพนัธกจิ  
 

วสัิยทศัน์ และพนัธกจิ  

 ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการลูกคา้กวา่ 15 ปี บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) มุ่งมั�นต่อวสิยัทศัน์ในการ

กา้วสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการอนัดบัหนึ�งในการนาํเสนอ Contact Center Solutions ที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดทุ้กรูปแบบ ดว้ยสินคา้และบริการที�เปี� ยมดว้ยคุณภาพเราพร้อมตอบสนองทุกความตอ้งการในงานดา้นบริการอยู่

เสมอ และเราไม่เคยหยดุนิ�งที�จะคิดคน้และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ที�จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นงานบริการ

ใหแ้ก่ทุกธุรกิจของคุณ 

 ปรัชญาการให้บริการ 

“บริษทัฯ มีความเชื�อมั�นเป็นอยา่งยิ�งวา่ความสาํเร็จของท่านคือความสาํเร็จของเรา และมีคาํมั�นสัญญาที�จะส่งมอบงาน

อยา่งมีคุณภาพชั�นเลิศใหแ้ก่คู่คา้ ดั�งคาํกล่าวที�วา่ความสาํเร็จทางธุรกิจของลูกคา้เปรียบเสมือนความสาํเร็จของบริษทั

และพนกังานทุกคน บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาธุรกิจให้มีความมั�นคงและแข็งแกร่ง โดยยึดมั�นในจริยธรรม

และความซื�อสตัยท์างธุรกิจ ทั�งนี�  เพื�อการเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนืตามความคาดหวงัของลูกคา้และผูถื้อหุน้” 
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1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั�งเมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้เริ�มแรก 20 ลา้นบาท และในปี 2548 

ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้เป็น 100 ลา้นบาท บริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น 

จาํกดั (มหาชน) (“SAMART”) เพื�อดาํเนินธุรกิจให้บริการบริหารจดัการงานลูกคา้สัมพนัธ์และบริการขอ้มูลข่าวสารครบ

วงจร (Fully Contact Center Management Service) ใหแ้ก่องคก์รภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการที�หลากหลายดว้ยเทคโนโลย ี

อนัทนัสมยัและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพภายใตแ้นวคิด “ตอบสนองบริการลูกค้าทุกด้านอย่างครบวงจร” (Total Customer 

Management Solutions with Customized Services)  
 

ความเป็นมาและพฒันาการที�สาํคญัของบริษทัฯ  สามารถสรุปไดด้งันี�  

ปี  พฒันาการบริษทัฯ  

ปี 2543  จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัฯ เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 20 ลา้นบาท มีจาํนวนหุ้น 2 ลา้นหุ้น 

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมี SAMART และบริษทัในกลุ่มสามารถถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 100 

ปี 2544  บริษทัฯ เริ�มให้บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และบริการบริหาร

จดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกคา้ในองคก์รภาครัฐและ

เอกชน  

ปี 2545  บริษทัฯ เริ�มให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เพื�อให้บริการรับโทรศพัท์

ให้หน่วยงานภายนอก  

ปี 2546  บริษทัฯ เริ�มให้ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 

ปี 2548  ในเดือนพฤษภาคม บริษทัฯ ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้วอีก 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

100 ล้านบาทมีจาํนวนหุ้น 10 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ ISO 9001ซ2008 ดา้น Accredited 

ปี 2549  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดา้นการให้บริการ Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก Frost & Sullivan 

ปี 2550  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดา้นการให้บริการ Contact Center 3 รางวลั ไดแ้ก่ 

1) Gold Winner APAC Best Contact Center (BUG1113)  

2) Bronze Winner of Contact Center World Awards (BUG1113) 

3) Generali’s Thailand Best Telemarketing Performance 

ปี 2551  ในเดือนตุลาคม บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งบริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 เพื�อดาํเนิน

ธุรกิจให้บริการรับเป็นที�ปรึกษา ให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล และบริการดา้นการจดัหาบุคลากรดา้นบริการลูกคา้

สมัพนัธ์โดยเฉพาะ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนั OTP ยงัมิไดเ้ริ�มประกอบธุรกิจแต่อยา่งใด 

 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) 

ซึ� งเกี�ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการทางด้านสารสนเทศ ที�ถูกคิดค้นโดยสถาบัน 

Software Engineering Institute (SEI) บนหลกัการที�ว่าคุณภาพที�ดีของกระบวนการจะนาํไปสู่คุณภาพที�ดีของผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ 

ปี 2552  บริษทัฯ ไดรั้บการประกนัคุณภาพ ISO/IEC 20000 ดา้น IT Service Management 

 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดา้นการให้บริการ Contact Center 2 รางวลั ไดแ้ก่ 

1) Silver Winner of APAC Best Contact Center (PEA Project)  

2) Silver Winner of Best Trainer 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้จดัตั�ง บริษทั วนัทูวนั เวียดนาม จาํกดัเพื�อดาํเนินธุรกิจในการ

ให้คาํปรึกษาและให้บริการจดัตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม โดยมีทุน

จดทะเบียน 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100  
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ปี  พฒันาการบริษทัฯ  

ปี 2553  บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัต่าง  ๆที�มีผลกระทบต่อการลงทนุในบริษทั วนัทูวนั เวียดนาม จาํกดั แลว้เห็นวา่ควรชะลอการลงทุนไวก่้อน 

ปี 2554  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนยส์าํรอง) เพื�อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น วิกฤตการณ์นํ� าท่วม 

เหตุการณ์จลาจล เป็นตน้ เพื�อให้บริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

ปี 2555  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดา้นการให้บริการ Contact Center 3 รางวลัไดแ้ก่ 

1) Silver Winner of APAC Best Mid-sized Contact Center (SRT project)  

2) Bronze Winner of APAC Best Customer Service (TCCC project)  

3) Thailand Outsourced Contact Center Vendor of the year 2012 จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะที�เป็น

องค์กรเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั�นนาํของประเทศไทยที�มีการเติบโตและมีการพฒันาองค์กรอย่าง

ไม่หยุดย ั�ง ทั�งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจดัการ 

 บุคลากรของบริษทัฯ ได้รับการรับรองให้เป็น COPC Registered Coordinator จากสถาบนั COPC (Customer Operation 

Performance Center) ซึ� งเป็นสถาบนัที�รับรองคุณภาพการบริหารจดัการ Contact Center ที�เป็นมาตรฐานสากล 

ปี 2556  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2556 ไดมี้มติให้แปรสภาพบริษทัฯ เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และ

เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวจ้ากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาทเป็น 280 ลา้นบาท

โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 180 ลา้นหุ้น แบ่งเป็นหุ้นปันผลจาํนวน 110 ลา้นหุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั� งแรก

จาํนวน 70 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

 เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งบริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั (One to One (Cambodia) Company Limited) 

โดยมีทุนจะทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 155,000 บาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้

สมัพนัธ์ในประเทศกมัพชูา ซึ� งเริ�มดาํเนินธุรกิจในไตรมาสที� 1 ปี 2557 

 บริษทัฯ ไดรั้บการประกนัคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security) 

ปี 2557  บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 

 บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั (One to One (Cambodia) Company Limited) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้

ดาํเนินการจดัตั�งแลว้เสร็จ โดยมีสาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 18-E4, 4th Floor, The iCon Professional Building, 612 Norodom Blvd., 

Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia และไดเ้ริ�มให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์

แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกคา้ภาคเอกชนในประเทศกมัพูชา ในเดีอน

มีนาคม 2557 

 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2014 จาก Frost & Sullivan 

(ประเทศไทย) ในฐานะที�เป็นองคก์รเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจดา้น Contact Center ชั�นนาํของประเทศไทย 

 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจา้งให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล และบริการบริหาร

จดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ โดยมีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั และบริษทั วนัทูวนั 

โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั ทั�งนี�  โดยมีรายละเอียดขอ้มูลทั�วไปของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันี�  
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ลาํดบั 

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทั�งหมด 

ที�ออก 

จําหน่าย 

หุ้นทั�งหมดที�บริษทัถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บจก. วนัทูวนั แคมโบเดีย  

18-E4, 4th floor, The Icon Professional 

Building  612, Norodom Blvd., Tonle 

Bassac , Chamkarmorn, Phnom Penh, 

Kingdom of Cambodia 

โทร.  023-932-222  

โทรสาร  023-932-223 

ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้

สมัพนัธ ์

200,000 

(เหรียญ

สหรัฐ) 

40,000 40,000 100 

2. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 

126/92-95 อาคารชุด ซี.เอม็. ทาวเวอร์  

ชั�น 24  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลาํภูล่าง   

เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 

โทร.  0-2685-0059  

โทรสาร 0-2685-0050 

ให้บริการรับเป็นที�ปรึกษา  

ให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการ

บริหารงานบุคคล และบริการ

ดา้นการจดัหาบุคลากรดา้น

บริการลูกคา้สมัพนัธ์

โดยเฉพาะ 

1 

ลา้นบาท 

100,000 99,997 99.99 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 - 2557 มีดงันี�      
 

ประเภทการให้บริการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Services) 

ก.     บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์

แบบเตม็รูปแบบ 

446.45 

 

50.19 

 

493.82 72.17 

 

498.56 

 

64.42 

 

ข.     บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ ์ 136.96 15.40 51.83 7.58 46.84 6.05 

ค.     บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและ

อปุกรณ์ 

69.67 7.83 49.69 7.26 62.98 8.14 

รวม 653.08 73.42 595.34 87.01 608.38 78.61 

2. บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ 

218.79 24.59 67.59 9.88    139.88      18.08  

บริการบาํรุงรักษาระบบ 17.73 1.99 21.31 3.11          25.62        3.31  

รวม 236.52 26.58 88.90 12.99        165.50      21.39  

รวมทั�งหมด 889.60 100.00 684.24 100.00        773.88   100.00  

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)  แบ่งธุรกิจการใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภทดงันี�  

1. รับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Services) 

1. บริการบริหารจดัการศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) 

ประกอบด้วยการให้บริการที�หลากหลาย เช่น การสํารวจขอ้มูลหรือความคิดเห็นทางโทรศัพท์ (Tele-survey)  

การขายสินคา้หรือบริการทางโทรศพัท์ (Tele-sales) การติดตามขอ้มูลทางโทรศพัท์ บริการรับเรื�องร้องเรียนต่างๆ รวมถึง

รับคาํติชม และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการผ่านทางโทรศพัท์ (Complaint Handling) ดูแลบริหารกิจกรรม

การตลาดต่างๆ ผา่นเทคโนโลยกีารใหบ้ริการลกัษณะผ่านทางโทรศพัท์ (Voice) และการให้บริการผ่านช่องทางอื�น

เช่น Web chat, Internet call center, Social media, Mobile application (Non Voice)  
 

บริษทัฯ มีการใหบ้ริการสาํหรับองคก์รที�สนใจมี Contact Center ไวใ้ชง้านแต่ไม่ตอ้งการลงทุนจดัตั�งระบบเอง โดย

สามารถลดตน้ทุนการดาํเนินงานดว้ยการวา่จา้งใชบ้ริการ Outsourced Contact Center แบบเบ็ดเสร็จ ซึ� งมีบริการให้

ทั�งโครงการระยะยาว และโครงการระยะสั�น การทาํกิจกรรมพิเศษมีระยะเวลาที�ชดัเจน ซึ� งในการบริการบริหาร

จดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) นี�  ทีมงานที�

เชี�ยวชาญในงานบริหารการให้บริการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ จะเป็นผูบ้ริหารจดัการ Contact Center เพื�อ

ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกคา้แทน โดยที�บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเตรียมสถานที� 

ระบบโทรศพัท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั� ง Hardware และ Software Application และเจ้าหน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ 

(Customer Service Representative) ตลอดจนเจา้หนา้ที�หัวหนา้งาน เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคุณภาพให้ทั�งหมด โดยใช้

ศูนย ์Contact Center ของบริษทัฯ ในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 
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2. บริการจดัหาเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) 

บริษทัฯ ให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกคา้สัมพนัธ์เต็มรูปแบบ ทั�งคดัสรร ฝึกอบรม 

ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื�อรักษาระดบัคุณภาพการให้บริการอยา่งต่อเนื�อง จดัหาเจา้หนา้ที�ทดแทน พร้อม

ดูแลสวสัดิการพนกังานเพื�อให้ลูกคา้หมดความกงัวลในการบริหารงานบุคลากรดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ และมั�นใจไดว้า่

พนกังานพร้อมใหบ้ริการไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล 

3. บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 

บริษทัฯ มีการใหบ้ริการในกรณีที�องคก์รไม่ตอ้งการลงทุนติดตั�งระบบ Contact Center เอง สามารถเลือกใชบ้ริการระบบ 

Contact Center เพื�อใชง้านได ้ ช่วยใหอ้งคก์รมีศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ที�ไดม้าตรฐานโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบา

ภาระค่าใชจ่้ายในการลงทุน และยงัสร้างความคล่องตวัในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยลูกคา้สามารถเลือกบริการ

การเช่าบระบบ Contact Center ณ สถานที�ของบริษทัฯ หรือติดตั�ง ณ สถานที�ที�ลูกคา้จดัหาไว ้

2. บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

บริษทัฯ มีบริการให้คาํปรึกษา บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) สาํหรับองคก์รที�ตอ้งการจะลงทุนและติดตั�งระบบภายในองคก์รเอง ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยัโดยทีมวิศวกร

ผูเ้ชี�ยวชาญด้าน Contact Centerโดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ ทําหน้าที�ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software 

Application ที�ใชใ้น ระบบ Contact Center รวมทั�งการ Integrate ระบบทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้ออกแบบให้สอดรับกบั

การดาํเนินธุรกิจของแต่ละองคก์ร เพื�อเพิ�มศกัยภาพการใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

ภายหลงัจากการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ เรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ มีการให้บริการ

ดูแลบาํรุงรักษา (Maintenance Service) ระบบ Contact Centerโดยทีมงานผูเ้ชี�ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะไดรั้บการดูแลป้องกนั

และแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพและดว้ยความรวดเร็ว ช่วยใหธุ้รกิจดาํเนินไปอยา่งราบรื�น    
 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัฯ รับจา้งให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center Services) และให้บริการออกแบบ พฒันา และ

ติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)    ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center)  ของ

บริษทัฯ มีขนาดกวา่ 2,000 ที�นั�ง (จาํนวนที�นั�งสูงสุดที�บริษทัฯ จะรองรับได ้(Capacity))ในปัจจุบนั (รวมการให้บริการทั�ง

ประเภทบริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ และ บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์) ถูก

ออกแบบและติดตั�งดว้ยระบบเทคโนโลยีอนัทนัสมยัระดบัโลก   สามารถรองรับการติดต่อไดจ้ากหลากหลายช่องทาง 

พร้อมเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ที�ให้ขอ้มูล (Customer Service Representative: CSR)  กวา่ 1,990 คน (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2557) ใหบ้ริการรับสายไดม้ากกวา่ 2.36 ลา้นสายต่อเดือน  ทีมเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ  จะเป็นเสมือนตวัแทนของลูกคา้ใน

การให้บริการอยา่งมืออาชีพ โดยภายหลงัเสร็จสิ�นการทาํงาน   บริษทัฯ จะจดัส่งรายงานการทาํงานพร้อมทั�งขอ้มูลต่างๆ 

ของผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ และรายละเอียดการดาํเนินการต่างๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากนี�ลูกคา้สามารถตรวจสอบรายงานการ

ดาํเนินงานไดจ้ากระบบ On-line Web Report  อีกทางหนึ�งดว้ย  โดยในปี 2557  บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายและบริการ

รวมทั�งสิ�น  773.8  ลา้นบาท   
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ประเภทการให้บริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดงันี� 

1) รับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Services) 

บริษทัฯ  มีศูนยใ์นการให้บริการหลกัที�บริการบริหารจดัการ 3 แห่ง รองรับการให้บริการถึงกวา่ 2,000 ที�นั�ง โดย

สามารถปรับขยายเพิ�มบริการไดภ้ายใน 2 สปัดาห์ เพื�อรองรับกบัการขยายตวัของการใชบ้ริการของลูกคา้หลกัของ

บริษทัฯ และเพื�อให้บริการแก่ลูกคา้ที�ตอ้งการจ้างเหมาแบบเต็มรูปแบบ หรือตอ้งการใช้ระบบและอุปกรณ์ 

นอกจากนี�ในบางกรณีลูกคา้อาจตอ้งการให ้บริษทัฯ  จดัใหมี้ศูนยบ์ริการขอ้มูล ณ สถานที�ที�ลูกคา้จดัหาให ้ บริษทัฯ 

จะดาํเนินการออกแบบและติดตั�งอุปกรณ์ระบบโทรศพัท์ และคอมพิวเตอร์ ให้ตามที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ� งปัจจุบนัมี

การใหบ้ริการในสถานที�ของลูกคา้อยูม่ากกวา่ 450 ที�นั�ง บริษทัฯ แบ่งการให้บริการศูนยข์อ้มูลออกเป็น 3 ประเภท

ยอ่ยๆ ดงันี�  

1.1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) 

บริษทัฯ ให้บริการรับจา้งเหมาดาํเนินศูนยบ์ริการขอ้มูลอยา่งเต็มรูปแบบแก่องค์กรที�ตอ้งการมี Contact 

Center ไวใ้ช้งานแต่ไม่ตอ้งการที�จะลงทุนจัดตั�งระบบเอง ลูกคา้ของ บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนการ

ดาํเนินงานโดยการว่าจา้งใชบ้ริการ Outsourced Contact Center แบบเต็มรูปแบบ  โดยบริษทัฯ มีการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทั�งที�เป็นแบบโครงการระยะยาว และโครงการระยะสั�น เช่น 

- การสาํรวจขอ้มูลหรือความคิดเห็นทางโทรศพัท ์(Tele-survey)  

- การขายสินคา้หรือบริการทางโทรศพัท ์(Tele-sales) 

- การบริการลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Care) 

- บริการรับเรื� องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงรับคาํติชม และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 (Complaint Handling)  

- การดูแลบริหารกิจกรรมการตลาดต่างๆ  
 

ในการจา้งเหมาการใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact 

Center Management Service) นี�  ทีมงานที�เชี�ยวชาญในงานบริหารการให้บริการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ในดา้น

ต่างๆ จะเป็นผูบ้ริหารจดัการ Contact Center เพื�อให้บริการขอ้มูลข่าวสาร หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบ็ดเสร็จแก่ผูใ้ชบ้ริการ (End User) แทนลูกคา้ของบริษทัฯโดยที�บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเตรียมสถานที� ระบบ

โทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ทั� ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั�น และ เจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพันธ์ 

(Customer Service Representative) ตลอดจนเจา้หนา้ที�หวัหนา้งาน เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคุณภาพให้ทั�งหมด 

โดยใชศู้นย ์Contact Center ของ บริษทัฯ ในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ  

1.2) บริการจดัหาเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) 

บริษทัฯให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ เริ�มตั�งแต่การคดัสรร ฝึกอบรมเกี�ยวกบั

พื�นฐานงานบริการ หลงัจากนั�นเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์จะเริ�มเขา้ปฏิบติังาน ณ สถานที�ทาํการที�ไดต้กลงกบั
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ลูกคา้ตามสญัญา ภายหลงัจากเริ�มปฏิบติังานแลว้  บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณภาพการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที�

ลูกคา้สมัพนัธ์อยา่งต่อเนื�องเพื�อควบคุมมาตรฐานและรักษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัฯ  

นอกจากนี�ในการส่งเจา้หนา้ที�ใหบ้ริการที�สถานที�ทาํงานของลูกคา้  บริษทัฯ จะดูแลสวสัดิการพนกังานของ

เจ้าหน้าที�  เพื�อให้ลูกคา้หมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกคา้สัมพนัธ์ และมั�นใจได้ว่า

พนกังานมีความพร้อมที�จะใหบ้ริการไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล  

การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ทั�งที�อยูใ่นรูปแบบการบริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์

แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และการบริการจดัหาเจา้หนา้ที�

ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative) ในกรณีที�เป็นการขายสินคา้และบริการทางการเงิน 

(Financial Product) ได้แก่ การขายประกนัภยั เจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ของบริษทัฯ จะตอ้งมีใบอนุญาต

นายหน้า/ ตวัแทนในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

1.3) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 

กรณีที�องคก์รไม่ตอ้งการลงทุนติดตั�งระบบ Contact Center เอง  บริษทัฯ ใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล

และอุปกรณ์ ให้องค์กรไดเ้ลือกใชบ้ริการ การให้บริการดังกล่าวช่วยให้องค์กรมีศูนยบ์ริการขอ้มูลที�ได้

มาตรฐานโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในการลงทุน และยงัสร้างความคล่องตวัใน

การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ ให้บริการใชร้ะบบทั�งแบบภายในและภายนอกสถานที� โดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 รูปแบบ

ดว้ยกนัคือ 

1) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที�ของบริษทั 

 เป็นการให้บริการเหมาระบบแบบเบ็ดเสร็จเพื�อให้ลูกคา้สามารถใชอุ้ปกรณ์ระบบศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ 

และทาํงานบนอุปกรณ์และระบบการใชง้านของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จดัระบบสถานที� อุปกรณ์ เพื�อ

เป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้  โดยลูกคา้สามารถเลือกจดัส่งเจา้หนา้ที�เขา้มาปฏิบติังานเอง หรือใหบ้ริษทั

ฯ จดัหาเจา้หน้าที�ผูป้ฏิบติังานให้ ทั� งนี� เจา้หน้าที�จะปฏิบติังานเสมือนหนึ� งเป็นพนักงานขององค์กร

นั�นๆ เอง 

2) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ภายนอกสถานที� 

 บริษทัฯ จะออกแบบและติดตั�งระบบ Contact Center ระดบัชั�นนาํ ที�องคก์รของลูกคา้ หรือบนทาํเล

พื�นที�ที�ลูกคา้เลือกเองไดต้ามความตอ้งการ พร้อมจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน และ

บริษทัฯ จะเป็นผูดู้แลรักษาระบบเพื�อให้สามารถให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา

สญัญาการบริการ  

 

 



                                                                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 

 
9 

3) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center on Demand / 

Hosted Contact Center) 

พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในปัจจุบนั ทาํให้หลายประเทศ

ไดน้าํระบบ Cloud Network มาใชใ้นการให้บริการลูกคา้ ซึ� งช่วยให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการ Contact 

Center บนระบบ Online ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนติดตั�งระบบที�มีความซบัซอ้นและตน้ทุนสูงดว้ย

ตนเอง และลูกคา้สามารถปรับเพิ�มหรือลดจาํนวนที�นั�งในการให้บริการให้เหมาะสมกับวาระและ

โอกาสไดต้ลอดเวลา 
 

2) บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบด็เสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

 บริษทัฯ บริการให้คาํปรึกษา ออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Turnkey Total Solutions) 

สําหรับองค์กรที�ตอ้งการจะลงทุนและติดตั�งระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั โดยทีมวิศวกร

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น Contact Center โดยเฉพาะ โดยบริษทัฯ ให้บริการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ เพื�อให้ทราบถึง

วตัถุประสงค์ที�ลูกค้าตอ้งการ และนํามาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ หลงัจากนั�นบริษทัฯ จะ

นาํเสนอระบบ ที�เหมาะสม (Solution) กบัประเภทธุรกิจ นอกจากนี�  บริษทัฯ ทาํหนา้ที�จดัหาอปุกรณ์ Hardware และ 

Software Application ที�ใชใ้นระบบ Contact Center รวมทั�งการ Integrate ระบบทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้การ

ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื�อเพิ�มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

1) กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ 

บริษทัฯ อยูใ่นธุรกิจการให้บริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์มากกวา่ 15 ปี ถือไดว้า่เป็นผูเ้ริ�มบุกเบิกการให้บริการ

ดงักล่าว ในปัจจุบนัองคก์รในธุรกิจต่างๆ ให้ความสาํคญัต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ เป็นอยา่งยิ�ง เพราะถือ

ไดว้่าเป็นภาพสะทอ้นการบริการขององค์กร ขอ้มูลลูกคา้ที�ไดรั้บผ่านการติดต่อเขา้มา (Inbound) ของ Contact 

Center ไม่วา่จะเป็นผ่านทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล ์หรือ Web Chat ช่วยให้องคก์รต่างๆ ทราบวา่ผูใ้ชสิ้นคา้และ

บริการที�ติดต่อเขา้มาเป็นใคร เคยซื�อสินคา้/บริการอะไรบา้ง ปัญหาที�เคยพบมีอะไร ปัญหาใดที�ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

ปัญหาใดที�ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ในขณะเดียวกนัหากเป็นกรณีของการติดต่อออก (Outbound) ไปยงัผูใ้ชสิ้นคา้และ

บริการจาก Contact Center ผ่านช่องทางสื�อสารต่างๆ ขอ้มูลที�ถูกบนัทึกลงไปใน Customer Contact History 

Management (CCHM) จะช่วยให้องคก์รต่างๆ ทราบขอ้มูลที�จาํเป็นของผูใ้ชสิ้นคา้และบริการก่อนที�จะติดต่อเพื�อ

ทาํกิจกรรมทางการตลาด  

ดงันั�นขอ้มูลจาก Software CRM จึงไม่เป็นเพียงแค่ชื�อ นามสกุล เบอร์โทร ที�อยู ่แต่จะมีการรวบรวมเป็นขอ้มูลที�

เป็นประวติัการทาํกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รนั�นๆ กบัลูกคา้ ซึ� งขอ้มูลเหล่านี� ก็จะมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�อง 

และมีความเกี�ยวขอ้งกบัหลายๆ แผนกหรือบุคคลในแต่ละองคก์ร เช่น ขอ้มูลประวติัการขอบริการจากแผนกบริการ

หลงัขาย ขอ้มูลประวติัการซื�อสินคา้และบริการจากแผนกขาย ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดจากแผนก

การตลาด หรือแมแ้ต่ความสนใจในสินคา้แต่ละประเภทเป็นพิเศษของลูกคา้แต่ละราย ซึ�งขอ้มูลต่างๆ เหล่านี� เมื�อได้
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ถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนัและนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เพื�อทาํความเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ได้

อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ จะส่งผลให้องค์กรสามารถพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการตอบสนองความตอ้งการของ 

ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� งหมายถึงโอกาสในการเติบโตอยา่งมั�นคงในธุรกิจนั�นเอง ธุรกิจ Contact Center จึงเป็น

ธุรกิจที�มีความน่าสนใจอย่างมากในปัจจุบนั อีกทั�งมีพฒันาการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดย Contact Center เป็น

เครื�องมือที�สาํคญัที�จะทาํใหก้ารบริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รและลูกคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้

มีผูใ้หบ้ริการ Contact Center เกิดขึ�นเป็นจาํนวนมาก การแข่งขนัจึงมีค่อนขา้งสูง อีกทั�งคู่แข่งของบริษทัฯ พยายาม

แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดอยา่งต่อเนื�อง  

กลยทุธ์การแข่งขนัในดา้นต่างๆ ของ บริษทัฯ มีดงันี�  
 

 ด้านเทคโนโลย ี

บริษทัฯ ไดว้างกลยทุธ์ที�ใชใ้นการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยี โดยเลือกใช ้Software ที�มีคุณภาพและมาตรฐาน

ไดรั้บการยอมรับจากทั�วโลก สามารถประยุกต์เขา้กบัลูกคา้แต่ละราย อีกทั�งสามารถสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั�งสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูใ้หบ้ริการระบบทุกราย 
 

 ด้านกระบวนการทาํงาน 

 การแข่งขนัในธุรกิจ Contact Center ไม่ไดแ้ข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว ปัจจยัที�สาํคญัอีก

ปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้ลูกคา้จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ คุณภาพของการให้บริการ ดงันั�น บริษทัฯ จึงให้

ความสําคญัเป็นอย่างมากในเรื�องของคุณภาพของงาน โดยตั�งแต่เริ�มให้บริการลูกคา้ บริษทัฯ จะทาํการ

วดัผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง และนาํผลที�ไดม้าปรับปรุงและพฒันาภายในองคก์รอยา่ง

สมํ�าเสมอ  
 

 ด้านบุคลากร 

 บุคลากรโดยเฉพาะเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์เป็นอีกปัจจัยที�มีความสําคญัอย่างยิ�งในการดาํเนินธุรกิจการ

ให้บริการบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูล เนื�องจากธุรกิจการบริการของบริษทัฯ จะดาํเนินไปไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพนั�น ตอ้งมีเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีทกัษะและความสามารถในการ

ใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสร้างจิตสาํนึกในการ

ให้บริการให้พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) อีกทั� งอบรมให้เจ้าหน้าที�ลูกคา้

สมัพนัธ์ไดเ้รียนรู้ทกัษะและใส่ใจในความตอ้งการของผูรั้บบริการ (End User) เพื�อให้ผูรั้บบริการเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด 
 

2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ คือ กลุ่มองคก์รธุรกิจที�มีความประสงคจ์ะบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และไม่มีการ

จดัตั�งศูนยบ์ริการลูกคา้เป็นของตนเอง ดงันั�นลูกคา้ของบริษทัฯ จึงเป็นไดท้ั�งลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการ อาทิ 

รัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั�งบริษทัในเครือของกลุ่มสามารถ ที�ตอ้งการบริหารจดัการงานดา้นลูกคา้

สัมพนัธ์และบริการขอ้มูลข่าวสาร โดยลูกคา้ดงักล่าวอยูใ่นธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ประกนัภยั สายการบิน 

โทรคมนาคม การเงินและธนาคาร และ ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ทั�งนี� ในปี 2556-2557 ประเภทลูกคา้ของบริษทัฯ 

สามารถแบ่งเป็นกลุ่มไดด้งันี�  
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กลุ่มลูกค้า ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล 616.65 90.12 634.00 81.93 

รัฐบาล 360.80 52.73 292.25 37.77 

เอกชน 255.85 37.39 341.75 44.16 

2. บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนย์บริการ

ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
67.59 9.88 139.88 18.07 

รัฐบาล 55.92 8.17 75.64 9.77 

เอกชน 11.67 1.71 64.24 8.30 

รวม 684.24 100.00 773.88 100.00 

รัฐบาล 416.72 60.90 367.89 47.54 

เอกชน 267.52 39.10 405.99 52.46 
 

3) นโยบายการกาํหนดราคา 
 

ในการกาํหนดราคานั�น บริษทัฯ จะคาํนึงถึงตน้ทุนหลกั 3 ส่วน ดงันี�  
 

1) ระบบอุปกรณ์ และสถานที�ให้บริการ  

บริษทัฯ จะคาํนึงถึงรูปแบบการใชง้านที�เหมาะสมในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายนั�นๆ และติดต่อผูข้ายระบบ

และ/หรืออุปกรณ์ เพื�อใหผู้ข้ายระบบและ/หรืออุปกรณ์พิจารณาความเหมาะสมและนาํเสนอราคา หลงัจาก

นั�นบริษทัฯ จะต่อรองราคาเพื�อให้ไดร้าคาที�เหมาะสม นอกจากนี�บริษทัฯ จะพิจารณาความเหมาะสมดา้น

สถานที�วา่สถานที�ที�บริษทัฯ ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดห้รือไม่ หากตอ้ง

จดัหาสถานที�เพิ�มเติม  บริษทัฯ จะพิจารณาตน้ทุนค่าเช่าสถานที�เป็นหลกั ทั�งนี�  บริษทัฯ มีความยืดหยุน่ใน

การจดัหาสถานที� เนื�องจากการให้บริการ Contact Center สามารถให้บริการไดจ้ากสถานที�ใดก็ไดถ้า้มีการ

วางระบบและอุปกรณ์ครบครัน 
 

2) บุคลากร 

เจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ถือเป็นปัจจยัหลกัของการให้บริการ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการของ

ลูกคา้ อาทิ จาํนวนสายที�ตอ้งรับต่อวนั คุณภาพการใหบ้ริการ ลกัษณะเจา้หนา้ที�ที�ตอ้งใหบ้ริการ และจาํนวน

เจา้หนา้ที�ที�เหมาะสม การคาํนวณตน้ทุนดา้นบุคลากรจะประกอบดว้ยอตัราค่าจา้ง และสวสัดิการอื�นๆ 
 

3) การบริหารจดัการ 

บริษทัฯ จะพิจารณาตน้ทุนในการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level 

Agreement: SLA) และระดบัคุณภาพของการบริการ การให้บริการที�มี SLA และระดบัคุณภาพของการ

บริการสูงจะมีการกาํหนดอตัราค่าบริการที�สูงตามไปดว้ย เนื�องจากตอ้งใชร้ะบบ/ เจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ที�

มีทกัษะ ความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ 
 

เมื�อทราบตน้ทุนทั�งหมดแลว้  บริษทัฯ จะรวมราคาตน้ทุนทั�งหมดและพิจารณาอตัรากาํไรที�เหมาะสมที�

สามารถแข่งขนักบัตลาดและคู่แข่งได ้และนาํเสนอราคาแก่ลูกคา้ต่อไป 
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4) ภาวะอุตสาหกรรม Contact Center 

ในปัจจุบนัองคก์รทั�งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ ไดห้ันมาให้ความสาํคญักบัการให้บริการเพิ�มมากขึ�น เพื�อสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้หรือประชาชนผูใ้ชบ้ริการ การให้บริการ Contact Center ก็เป็นบริการหนึ�งที�ถูก

มองวา่เป็นจุดแรกที�จะสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ที�ติดต่อกบับริษทัฯ ดงันั�น ในช่วง 10 กวา่ปีที�ผ่าน

มา การให้บริการ Contact Center ไดถู้กพฒันาและถูกนาํมาใชเ้ป็นจุดหลกัในการให้บริการของหน่วยงานหลาย

ภาคส่วน อย่างไรก็ดี การคาํนวณจุดคุม้ทุนในการให้บริการก็มีความสําคญัต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั หลาย

ธุรกิจจึงตอ้งปรับลดค่าใชจ่้ายหรือปรับเปลี�ยนกระบวนการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากยิ�งขึ�น โดยมี

วิธีการหนึ� งที�เป็นที�นิยมคือ การเปลี�ยนไปใช้บริการบางส่วนจากผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsourcing) ที�มีความ

เชี�ยวชาญและมีตน้ทุนในการดาํเนินการที�ต ํ�ากวา่ โดยเฉพาะบริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) ซึ� ง

ปัจจุบันถือว่าเป็นเครื� องมือที�สําคัญอย่างยิ�งในการบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า (Customer Relationship 

Management) ในยคุที�มุ่งเนน้กลยทุธ์ใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric Strategy) เพื�อที�จะตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ให้ตรงตามความตอ้งการมากที�สุด ส่งผลให้เกือบทุกธุรกิจจะตอ้งมีบริการระบบศูนยบ์ริการ

ขอ้มูล (Contact Center) ที�จะตอบขอ้ซกัถามและรับฟังปัญหาเพื�อนาํส่งต่อไปยงัฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัวิกฤต

เศรษฐกิจก็ยิ�งผลกัดนัใหห้ลายธุรกิจหนัมาใชบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลจากผูใ้หบ้ริการภายนอกมากขึ�น 

ดว้ยเหตุนี�  ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลจึงเป็นธุรกิจหนึ�งที�มีการพฒันาและเติบโตอยา่งต่อเนื�อง ธุรกิจที�ให้ความสาํคญั

ต่อระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล ไดแ้ก่ ธนาคารและสถาบนัการเงิน ประกนัภยั โทรคมนาคม เป็นตน้ เนื�องจากเป็น

ธุรกิจที�มีฐานลูกคา้กวา้ง ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการขอ้มูลสูง นอกจากนี� ยงัมีการแข่งขนัจากบริษทั     

ขา้มชาติมากขึ�น สําหรับธุรกิจที�มีฐานลูกคา้ขนาดใหญ่อาจเลือกที�จะติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลของตนเอง     

(In-house Contact Center) ส่วนธุรกิจที�มีฐานลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดเลก็อาจพิจารณาใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล

โดยวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญ (Outsourced Contact Center Services) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการ  

ส่วนแบ่งตลาด 

สาํหรับในประเทศไทยธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยบริษทั

ประมาณการว่าในปี 2557 ที�ผ่านมา ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 4,000      

ลา้นบาท (อา้งอิงจากขอ้มูลงานวิจยัของ Frost & Sullivan และจากการประมาณการของบริษทั) โดยในปี 2557 

บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดในบริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource Contact 

Center Management Service) อยูที่�ประมาณร้อยละ 22 และคาดว่าในปี 2558-2560 ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลใน

ประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยร้อยละ 11.6 

นอกเหนือจากนี�  เนื�องจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี 2556-2557 ต่อเนื�องไปจนถึง

ปี 2558 ส่งผลให้งานโครงการภาครัฐไดรั้บผลกระทบ หลายโครงการถูกเลื�อนหรือยกเลิกไป ทางบริษทัฯ จึงได้

กาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจโดยใหบ้ริการภาคเอกชนในสดัส่วนที�มากขึ�น โดยให้ความสาํคญักบักลุ่มธุรกิจที�มี

แนวโน้มการเติบโตสูง และให้ความสําคญักบัการให้บริการที�ดีสําหรับผูใ้ชบ้ริการ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน 

ธุรกิจประกนั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจโรงพยาบาล เพื�อส่งเสริมใหบ้ริษทัมีรายไดที้�มั�นคงในระยะยาว  
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แนวโน้มการแข่งขนัและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 

เนื�องจากธุรกิจ Contact Center เป็นบริการที�กําลงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเกือบทุกธุรกิจโดยมี

วตัถุประสงค์หลกั คือ เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ ดงันั�น การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ตอ้งอาศยัความรู้

ความชาํนาญเป็นพิเศษ และตอ้งใชเ้งินลงทุน รวมทั�งตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากรที�มีอยูจ่าํกดั

ในตลาด การแข่งขนัจากคู่แข่งรายใหม่อาจจะยงัไม่เพิ�มมากขึ�น แต่อาจมีการแข่งขนัจากคู่แข่งเดิมที�ตอ้งการเขา้มา

แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดที�ค่อนขา้งสูง  

อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนัของคู่แข่งในตลาดปัจจุบนัไม่ไดจ้าํกดัเพียงแต่ผูใ้ห้บริการ Contact Center เท่านั�น แต่ยงั

รวมถึงคู่แข่งที�พฒันาและลงทุนทาํระบบ Contact Center เองภายในบริษทัฯ (In-house Contact Center) ซึ� งปัจจุบนั

ในหลายธุรกิจที�ตอ้งมีการใช ้Contact Center ในการขาย มีแนวโนม้ที�จะทาํระบบ Contact Center เอง อาทิเช่น 
 

 ธุรกิจประกนัภยั ที�เนน้การขายเป็นหลกั หรือติดตามในการชาํระเบี�ยประกนั 

 ธุรกิจสถาบนัการเงิน / ธนาคารที�มีการเพิ�มช่องทางการใหบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางโทรศพัท์ เช่น การอายดับตัร

เครดิต หรือการแลกเปลี�ยนเงิน เป็นตน้ 

 ธุรกิจการสื�อสาร ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

 ธุรกิจบริการ ที�ตอ้งการเพิ�มช่องทางการสั�งซื�อสินคา้ การจองโรงแรม การส่งของ และการชาํระเงิน เป็นตน้ 

 ธุรกิจซื�อของ Online และ Home Shopping 
 

จากการศึกษาและวจิยัของ Frost & Sullivan เกี�ยวกบัมูลค่าตลาดของระบบที�ใชก้บัศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center 

Applications) ในประเทศไทยในช่วงปี 2553 ถึงปี 2561 แสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจ Contact Center จะมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเนื�องโดยเฉลี�ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 11 ซึ� งระบบที�ใชก้บัศูนยบ์ริการขอ้มูลที�เป็นที�นิยมในประเทศไทย คือ 

Computer Telephony Integration (CTI) Interactive Voice Response (IVR) Outbound System (OB) และ Automatic Call 

Distributor (ACD) 

ค) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

1) การจดัหาระบบและอุปกรณ์สําหรับ Contact Center 
 

นอกจากประสบการณ์และความชาํนาญของทีมงาน ในการบริหารและให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Contact 

Center) ในระดบัมาตรฐานสากลแลว้ บริษทัฯ ยงัพร้อมให้บริการที�สมบูรณ์แบบ ดว้ยความร่วมมือจากบริษทัคู่คา้

ชั�นนาํที�มีชื�อเสียงในดา้นต่างๆ มากมาย ที�มีความเชี�ยวชาญในการให้บริการดา้นเทคนิค การให้คาํแนะนาํ และการ

ปฏิบติัจริง ซึ�งจะแบ่งความเชี�ยวชาญออกเป็นหลายประเภทตามลกัษณะความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 

ทั�งนี�   เมื�อลูกคา้แจง้คุณสมบติัหรือลกัษณะของบริการที�ตอ้งการ  บริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกระบบที�เหมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ หลงัจากนั�นใหคู้่คา้เสนอราคามาให้พิจารณา   เมื�อบริษทัฯ พิจารณาเปรียบเทียบการเสนอ

ราคาแลว้ จะส่งรายละเอียดผูใ้ห้บริการที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสมให้กบัลูกคา้เพื�อพิจารณาต่อไป  เช่นเดียวกนักบั

การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการระบบ  บริษทัฯ จะดาํเนินการสั�งซื�ออุปกรณ์จากผูข้ายที�เสนอสินคา้ที�มีคุณภาพและการใช้

งานที� บริษทัฯ ตอ้งการและมีราคาที�เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงบริษทัฯ อาจมีการสั�งซื�อสินคา้เก็บไว้

ล่วงหนา้ หากช่วงนั�นอุปกรณ์ที�บริษทัฯ ใชป้ระจาํมีการลดราคา หรือสามารถซื�อไดใ้นราคาที�ถูก เพื�อลดตน้ทุนใน

การใหบ้ริการ  ทาํให ้บริษทัฯ มีผลกาํไรที�เพิ�มขึ�น 
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2)   การจดัหาสถานที� 
 

สําหรับกรณีการให้บริการแบบการจา้งเหมาดาํเนินงานศูนยบ์ริการลูกคา้เต็มรูปแบบ และการบริการใชร้ะบบ 

Contact Center นอกสถานที� บริษทัฯ ไดจ้ดัสถานที�ให้บริการหมุนเวียนสับเปลี�ยนในแต่โครงการ โดยปัจจุบนั 

บริษทัฯ มีสถานที�ใหบ้ริการของบริษทัฯ 3 แห่ง สามารถรองรับการใหบ้ริการถึงกวา่ 2,000 ที�นั�ง 
 

ทั�งนี�การให้บริการดา้นสถานที�เป็นทางเลือกของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกใชส้ถานที�ที�มีอยูข่องบริษทัฯ หรือ

อาจเสนอสถานที�ที�ลูกคา้ตอ้งการใหบ้ริษทัดาํเนินการปรับปรุงสถานที�ใหเ้ป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลก็ได ้ 
 

3) การจดัหาบุคลากร 
 

การคดัเลือกพนักงานของ บริษทัฯ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ

บุคลากรในตาํแหน่งอื�นๆ โดยมีวธีิจดัหาดงันี�  
 

บุคลากรตามวชิาชีพของ Contact Center 

บริษทัฯ  เปิดรับสมคัรเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Service Representative) อยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ โดยพนกังาน

ในส่วนบริการทุกรายตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะพื�นฐานและการสมัภาษณ์จากเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ และลูกคา้แต่

ละราย เพื�อพิจารณาคุณสมบติัใหต้รงตามขอ้กาํหนดที�ไดก้าํหนดไวก้บัลูกคา้แต่ละราย ภายหลงัที�รับพนกังานแลว้ 

บริษทัจะอบรมทกัษะการให้บริการ รวมถึงการอบรมความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์โปรแกรมและกระบวนการ

ให้บริการของลูกคา้ การใชร้ะบบงานผลิตภณัฑข์องลูกคา้ก่อนการให้บริการเป็นระยะเวลา 15-30 วนั ขึ�นอยูก่บั

ลกัษณะบริการที�ลูกคา้ตอ้งการ หลงัจากนั�นจึงเริ�มใหป้ฏิบติังานจริง 
 

พนักงานในฝ่ายสนับสนุน (Back Office) 

บริษทัฯ มีการจดัหาพนกังานในฝ่ายสนบัสนุนอื�นๆ โดยการรับสมคัรงานผ่านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามสื�อ

ต่างๆรวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการรับสมคัรงาน และร่วมมือกับบมจ. สามารถคอร์

ปอเรชั�น  ในอีกทางหนึ�ง  ดาํเนินการรับสมคัรงาน โดย บริษทัฯ แจง้ตาํแหน่งและคุณสมบติัของบุคคลที�ตอ้งการรับ

สมคัรไปยงักบับมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น หลงัจากนั�นกบับมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น จะจดัหาผูส้มคัรที�มีลกัษณะ

ตามที�ตอ้งการส่งใหบ้ริษทัฯ เพื�อดาํเนินการสมัภาษณ์และตดัสินต่อไป 

ง) โครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ 
 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) มีโครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี�  
 

รายชื�อลูกค้า ชื�อโครงการ 

สัญญา มูลค่าโครงการ 

 

(ล้านบาท) 

ความคบืหน้า * 

 

(%) วนัที�เริ�ม 
วนัที�

สิ�นสุด 

ธนาคารเพื�อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 

โครงการ สญัญาซื�อขายระบบ

บริหารลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM) 

14/03/57 7/08/58 43.4 94.4% 

 

หมายเหต:ุ *   การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
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3.  ปัจจัยเสี�ยง 

1. ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1. ความเสี�ยงจากอัตราการเข้าออกของบคุลากรที�มีทักษะและประสบการณ์ในงานให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสูง 
 

การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาศยับุคลากรที�มีทกัษะทางดา้นการสื�อสาร งานทางดา้นการบริการ และการ

บริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจาํนวนมาก นอกจากนี�ในการใหบ้ริการลูกคา้ในบางโครงการ เจา้หนา้ที�

ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Staff: CSS) จะตอ้งอาศยัทกัษะดา้นภาษาองักฤษดว้ย ซึ� งบริษทัฯ ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพนูทกัษะอยา่งต่อเนื�อง ในกรณีที�เป็นพนกังานที�

ยงัไม่มีประสบการณ์ บริษทัฯ จะจดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรก่อนที�จะปฏิบติังานจริง เพื�อให้สามารถ

ใหบ้ริการลูกคา้ไดต้ามมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงันั�นการสูญเสียบุคลากรที�มีประสบการณ์ ความสามารถ

และทกัษะเหล่านั�นไปไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อกาํลงัคนในการใหบ้ริการ ทาํใหบ้ริษทัมี

ตน้ทุนในการบริหารจดัการบุคลากรสูง รวมทั�งบริษทัฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาบุคลากรทดแทนมา

ใหม่ใหส้ามารถแทนที�บคุลากรลาออกไป 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มีมาตรการในการลดความเสี�ยงจากการสูญเสียบุคลากรดงักล่าว โดย มีมาตรการการวางแผน

อตัราจาํนวนบคุลากรสาํรองเพื�อรองรับอตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน และไม่ใหก้ระทบกบัการวางแผนกาํลงัคน

ตามที�ไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ รวมไปถึงการวางมาตรการค่าจา้งและผลตอบแทนในระดบัที�แขง่ขนักบัตลาดไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  อีกทั�งเพื�อที�จะสร้างความชาํนาญในระยะยาวในการบริการได ้มีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ

เจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ในตาํแหน่งตา่ง  ๆ(Career Path) ของบคุลากร เพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานและลดความ

เสี�ยงในการลาออกของพนกังาน นอกจากนี�ยงัมีแรงจูงใจอื�นๆ ในการทาํงานของพนกังาน อาทิ การใหส้วสัดิการที�

เหมาะสม การให้รางวลัในการทาํงานในรูปแบบต่างๆ สําหรับพนักงานที�มีผลงานดีเด่นในเรื�องต่างๆ โดยได้

ส่งเสริมในการฝึกอบรม รวมถึงการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นตน้ 

1.2. ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ�นของค่าจ้างบุคลากรอันเนื�องมาจากนโยบายรัฐบาล 
 

ตามที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้แลว้วา่การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์จาํนวนมาก

ในการดาํเนินงาน ดงันั�น นโยบายของรัฐบาลตั�งแต่ปี 2555 ที�มีการปรับอตัราค่าจา้งแรงงานขั�นต ํ�า เป็น

ผลกระทบทางออ้มต่อฐานอตัราคา่จา้งงานในระดบัอื�นๆ ใหสู้งขึ�นดว้ยทาํใหบ้ริษทัฯ มีภาระค่าใชจ้่ายในการ

จา้งเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์เพิ�มขึ�น โดยค่าจา้งเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์เป็นตน้ทุนส่วนใหญ่ในการใหบ้ริการ 

หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอตัราค่าจา้งในระดับอื�นขึ�นอีก บริษทัฯ จะมีความเสี�ยงที�ตอ้งรับภาระ

คา่ใชจ่้ายดงักล่าว และอาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิของบริษทัฯ  
 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้กาํหนดเงื�อนไขให้สามารถปรับอตัราค่าบริการได้หากรัฐบาลมีการปรับอตัรา

คา่จา้งแรงงานขั�นตํ�า นอกจากนี�ลกัษณะสญัญาของบริษทัฯ  เป็นสญัญาระยะสั�นที�มีอายสุญัญาระหวา่ง 1-3 ปี 

ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับขึ�นคา่บริการไดเ้มื�อมีการตอ่อายสุญัญาไปในแต่ละครั� ง 
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1.3 ความเสี�ยงจากการที�ลูกค้าเปลี�ยนแปลงนโยบายจากการจ้างใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลของบริษัทฯ  (Outsourced 

Contact Center Service) มาดําเนินการตั�งศูนย์บริการข้อมูลของตนเอง (In-house Contact Center) 
 

 

เนื�องดว้ยบริษทัมีการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ� งประกอบดว้ย

บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) และบริการ

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 
 

การใหบ้ริการดงักล่าวจะมีการทาํสญัญากบัลูกคา้ โดยมีอายสุญัญาตั�งแต่ 1-3 ปี สามารถต่ออายุสญัญาไดโ้ดย

การแจง้ล่วงหนา้ และบริษทัฯ คิดค่าบริการจากลูกคา้เป็นรายเดือน ดังนั�น หากลูกคา้มีการเปลี�ยนแปลง

นโยบายจากการว่าจา้งบริษทัฯ มาเป็นการลงทุนและบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลของตนเอง (In-house 

Contact Center) บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงที�จะสูญเสียรายไดใ้นส่วนดงักล่าว 
 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ตอ้งอาศยัประสบการณ์ และความชาํนาญในดา้น

ต่างๆ เช่น การเลือกใชอ้ปุกรณ์ทั�งฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชั�น ใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภท 

การคดัเลือกเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ การบริหารจดัการบุคลากรที�มีความซับซ้อน ผนวกกับการฝึกอบรม

เจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ใหส้ามารถใหข้อ้มูล และตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การออกแบบฐานขอ้มูลที�ใช้

ประกอบการใหข้อ้มลูของเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ การออกแบบรายงานผลการใหบ้ริการ เป็นตน้ บริษทัฯ มี

ความมุ่งมั�นที�จะใหบ้ริการที�เป็นเลิศแก่ลูกคา้ทุกราย บริษทัฯ เชื�อมั�นวา่ การให้บริการที�มีคุณภาพสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี เป็นปัจจยัที�สําคญัอย่างยิ�งที�ทาํให้ลูกค้าตระหนักถึง

ประโยชน์ที�ไดรั้บ เทียบกบัการบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลดว้ยตนเอง นอกจากนี�จากประสบการณ์ที�

ผ่านมาลูกคา้ที�เคยใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center) แลว้เปลี�ยนเป็นบริหารจดัการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลดว้ยตนเอง (In-house Contact Center) ลูกคา้มากกวา่ร้อยละ 70 ที�นาํไปบริหารจดัการเอง 

จะประสบปัญหาในดา้นการบริหารจดัการตน้ทุน ทั�งทางด้านบุคลากรเฉพาะด้าน ที�ตอ้งมีความรู้ความ

ชาํนาญในการบริหารจดัการ และตน้ทุนแฝงที�ไม่ไดค้าดการณ์ไว ้ทาํใหใ้นอนาคตมีโอกาสกลบัมาใชบ้ริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลของบริษทัฯ ไม่ทั�งหมดกบ็างส่วนแทนการลงทนุติดตั�งศูนยบ์ริการขอ้มลูของตนเอง 

1.4 ความเสี�ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค 
 

บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากการเปิดเสรีทางการคา้ในระดบัภูมิภาค โดยคู่แข่งที�เป็นบริษทัขนาดใหญ่ใน

ประเทศเพื�อนบา้นหรือประเทศอื�นอาจเขา้มาเปิดตลาดในประเทศไทย ทาํใหมี้คู่แข่งเพิ�มมากขึ�น และอาจ

สูญเสียบุคลากรในธุรกิจใหก้บัคู่แขง่ จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการอบรมพฒันาบุคลากรสูงขึ�น 

และอาจมีคา่ใชจ่้ายดา้นเงินเดือน และผลตอบแทนแก่พนกังานสูงขึ�น 
 

นอกจากนี�  หากลูกคา้ที�บริษทัฯ ใหบ้ริการอยู่ในปัจจุบนัมีบริษทัแม่อยู่ในประเทศที�คูแ่ข่งใหบ้ริการอยู่แลว้ 

ลูกคา้ของบริษทัฯ อาจเปลี�ยนแปลงไปใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการเดียวกนักบับริษทัแมไ่ด ้
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แต่ในทางกลบักนั บริษทัฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนั และมีการให้บริการที�เป็นมาตรฐานเป็นที�ยอมรับใน

ระดบัสากล ดงันั�นการเปิดเสรีทางการคา้ระดบัภูมิภาค จึงเป็นโอกาสที�จะเปิดช่องทางธุรกิจในต่างประเทศ

ไดเ้ช่นกนั  ซึ�งจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีจาํนวนเติบโตลูกคา้เพิ�มขึ�น ธุรกิจสามารถไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  

1.5 ความเสี�ยงในเรื�องการต่ออายสัุญญา 
 

การให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) 

การบริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) และการให้บริการ

บาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล(Maintenance Service) รวมเรียกว่า การให้บริการแบบรับจา้งบริการศูนยบ์ริการ

ขอ้มูล (Outsourced Contact Center) ซึ� งคิดเป็นสดัส่วนรายไดก้ารใหบ้ริการต่อรายไดร้วม ร้อยละ 75.41 ร้อยละ 

90.12 และร้อยละ 81.93 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั โดยการใหบ้ริการดงักล่าว จะมีการทาํ

สญัญากบัลูกคา้ซึ�งมีอายสุญัญาตั�งแต่ 1-3 ปี โดยมีเงื�อนไขใหส้ามารถต่ออายสุัญญาไดเ้มื�อมีการแจง้ล่วงหนา้

พร้อมทั�งการเจรจาเงื�อนไขอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงที�จะไม่ไดรั้บการต่ออายสุัญญาเมื�อครบ

กาํหนดอายสุญัญา ซึ�งจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการลดลง 
 

ที�ผา่นมา ลูกคา้โดยส่วนใหญ่มีการต่อสญัญากบับริษทัฯ อยา่งต่อเนื�อง และ ระยะเวลาการต่อสัญญาจากเดิม 

นานขึ�น เช่น จากสัญญา 1 ปี ปรับเป็นการต่อสัญญา 3 ปี และ การต่อสัญญาจาก 3 ปี เป็นการต่อสญัญา 5 ปี 

เนื�องจากบริษทัฯ มีการใหบ้ริการลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ในฐานะ Partnershipไม่ใช่ Supplier 
 

1.6 ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ�นของค่าเช่า 

ปัจจุบนับริษทัฯ  ทาํสญัญาเช่าอาคาร 3 แห่งเพื�อใชเ้ป็นศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) นอกเหนือจาก

การใชส้ถานประกอบการของลกูคา้ โดยสญัญาเช่าอาคารทั�ง 3 แห่งเป็นสญัญาเช่าระยะสั�น อายสุัญญาไม่เกิน 

3 ปี และจะมีการตกลงคา่เช่ากนัใหม่ (โดยปรับขึ�นไดไ้ม่เกินอตัราที�ไดต้กลงกนัไว)้ เมื�อมีการต่ออายสุญัญา 

ดงันั�นหากสญัญาเช่าอาคารหมดอาย ุและมีการปรับอตัราคา่เช่าสูงขึ�น บริษทัฯ ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  อีกทั�งยงัมีในส่วนของค่าแอร์อาคาร East Water  ที�ใช้

นอกเวลาทาํการสูงขึ�นเกือบ 60 %  ซึ�งส่งผลกระทบต่อตน้ทุนกบัโครงการที�ผกูพนัในระยะยาวอีกดว้ย   
 

อย่างไรก็ตาม ที�ผ่านมาบริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารมาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี� ก่อนการทาํ

สัญญาการใหบ้ริการประเภทรับจา้งบริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center) บริษทัฯ มีการ

ประมาณการตน้ทนุ โดยคาํนึงถึงอตัราค่าเช่าไวแ้ลว้ กรณีมีการปรับขึ�นค่าเช่าอาคาร บริษทัฯ ก็สามารถปรับ

ค่าบริการได้ตามตน้ทุนที�สูงขึ�น เมื�อมีการต่อสัญญาการให้บริการกบัลูกคา้ นอกจากนี�การให้บริการของ

บริษทัฯ เป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เป็นหลกั สถานที�ตั�งของอาคารจึงไม่ใช่ปัจจยัที�สําคญั 

บริษทัฯ จึงมีความยืดหยุน่ในการเลือกสถานที� โดยไม่จาํเป็นตอ้งเช่าพื�นที�อาคารที�ตั�งอยู่ใจกลางเมือง ซึ�งมี

อตัราคา่เช่าสูง อีกทั�งบริษทัฯไดด้าํเนินการแกไ้ขในส่วนของคา่แอร์ที�ใชน้อกเวลาทาํการสูงขึ�นโดยติดตั�งแอร์

แยกส่วนไวใ้นส่วนที�ดาํเนินการได ้
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1.7 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยใีนการให้บริการ 

ระบบการใหบ้ริการ Contact Center ถือเป็นอีกองคป์ระกอบที�มีความสาํคญัในการใหบ้ริการของบริษทัฯ ซึ�ง

ในปัจจุบนัเทคโนโลยทีี�ใชส้าํหรับระบบการใหบ้ริการมีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา การคิดคน้ผลิตภณัฑ์/

ระบบการทาํงานใหม่ที�มีความสามารถพิเศษเพิ�มขึ�นดงักล่าว อาจทาํใหร้ะบบปฏิบติัการ Contact Center ที�

บริษทัฯ ใชอ้ยูไ่ม่ทนัสมยั ไม่สามารถรองรับกบัความตอ้งการของลูคา้ที�เพิ�มขึ�นได ้และอาจทาํใหบ้ริษทัฯ มี

ความเสี�ยงที�จะสูญเสียลูกคา้ใหแ้ก่คูแ่ขง่ได ้
 

บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในระบบล่าสุดที�มีความทนัสมยั มีอายกุารใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี นอกจากนี�คูค่า้

ของบริษัทฯ ในต่างประเทศที�มีชื�อเสียงเป็นผู ้ดาํเนินการจัดหาระบบให้กับบริษัทฯ โดยมีขอ้ตกลงที�

ครอบคลุมการพฒันาระบบการทาํงาน เช่น การ Upgrade ระบบ การเปลี�ยนเวอร์ชั�นของโปรแกรมใหมี้ความ

ทนัสมยั และมีขีดความสามารถทดัเทียมกบัระบบที�ไดรั้บการคิดคน้ขึ�นมาใหม่ นอกจากนี�บริษทัฯ มีการวิจยั 

และพฒันาในดา้นงานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั�น อย่างต่อเนื�อง ดงันั�นความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงของ

เทคโนโลยคีอ่นขา้งตํ�า ทาํใหไ้ม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

1.8 ความเสี�ยงจากการใช้ระบบบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการให้ความช่วยเหลือด้านการ

บริหารจัดการจากบริษทัแม่ 

บริษทัฯ เป็นบริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น (“SAMART”) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 SAMART 

ถือหุน้ทั�งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 71.43 บริษทัฯ ไดพ้ึ�งพิง SAMART ในเรื�องต่างๆ ดงันี�  

การใช้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SAMART ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัฯ ในการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

การใหบ้ริการที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการเกี�ยวกบัระบบความปลอดภยั (ISO 27001) และดา้นการบริหาร

จดัการเกี�ยวกบัการบริการ (ITIL) สําหรับการพฒันาองคก์ร และบุคลากรภายในองคก์รของบริษทัฯ ใหมี้

มาตรฐานสากลในการบริหารจดัการองคก์รที�ดี และประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการที�ดีขึ�น โดยบริษทัฯ มี

การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ใหแ้ก่ SAMART (โปรดดูขอ้มูลเพิ�มเติมในเรื�องรายการระหวา่งกนั) หาก 

SAMART ไม่ใหค้วามช่วยเหลือดงักล่าว บริษทัฯ จะตอ้งลงทุนในระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดว้ยตนเอง หรือตอ้งเช่าระบบดงักล่าวจากบริษทัอื�น ซึ�งจะทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินทุนมากขึ�น หรือตอ้งจ่าย

คา่เช่าระบบในอตัราที�สูงกวา่ปัจจุบนั 
 

การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ (Management Agreement) 

SAMART ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัฯ ในดา้นการบริหารและจดัการทั�วไป อาทิ เป็นที�ปรึกษาดา้น

การเงินและการบญัชี ใหบ้ริการดา้นกฎหมาย ใหบ้ริการดา้นการบริหารงานธุรการสาํนกังาน เป็นที�ปรึกษา

ดา้นทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนใหแ้ก่ SAMART (โปรดดู

ขอ้มูลเพิ�มเติมในเรื�องรายการระหวา่งกนั) หาก SAMART ไม่ใหค้วามช่วยเหลือดงักล่าว บริษทัฯ จะตอ้ง

ว่าจา้งที�ปรึษาภายนอก เช่น ที�ปรึกษาเรื�องการวางแผนภาษีอากร ที�ปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ หรือมีอาํนาจ

ต่อรองในการจดัซื�อสินคา้บริการลดลง ซึ�งอาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายในส่วนดงักล่าวเพิ�มขึ�น 
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การใหค้วามช่วยเหลือของ SAMART ดงักล่าว ถือเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ

ของกลุ่มสามารถ บริษทัฯ เชื�อวา่จะไดรั้บการสนบัสนุน และความช่วยเหลือจาก SAMART ต่อไป  

2. ความเสี�ยงด้านการบริหารและการจัดการ 

2.1  ความเสี�ยงจากการที�บริษัทฯ  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557  กลุ่มวไิลลกัษณ์ ซึ�งรวมบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ถือหุน้ในบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) รวมจาํนวน 203,179,536 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

72.56 ของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทั ทาํใหส้ามารถที�จะควบคุมการลงมติ

ในที�ประชุมผูถื้อหุน้เกือบทั�งหมดในเรื�องสาํคญัตา่งๆ เช่น การแต่งตั�งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�

ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหต้อ้งไดรั้บ

เสียง 3 ใน 4 ของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั�น ผูถื้อหุน้รายอื�นๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อถว่งดุล

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั�งหมด 10 ท่านในจาํนวนนี�มีกรรมการที�เป็น

กรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่านเพื�อทาํหนา้ที�ตรวจสอบถ่วงดุลการตดัสินใจและพิจารณาอนุมติัรายการต่างๆ 

ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุม ผูถื้อหุ้นนอกจากนี� ในกรณีที�เขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนักบักรรมการผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการ กิจการที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มี

สิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว และในการอนุมติัรายการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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4.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1   สินทรัพย์ถาวร 

รายละเอียดสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจที�สาํคญั สรุปไดมี้ดงันี�  

    หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วนัที� 

ลกัษณะกรรมสิทธิ� ภาระผูกพนั 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

อุปกรณ์สาํนกังาน 11.27 14.17 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 196.78 83.11 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
คอมพิวเตอร์ 19.51 16.72 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 2.02 2.54 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เครื�องมือและอุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั�ง 

6.43 6.32 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 236.01 122.86   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัคา่เสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มูลค่าตาม

บญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 437.9 ลา้นบาท (2556 : 414.4 ลา้นบาท)  

4.2   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ค่าใช้สิทธิ (License) 

สาํหรับโปรแกรมที�เกี�ยวกบัการให้บริการ Contact Center และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ

เท่ากบั 19.52 ลา้นบาท และ 25.80 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.16 และ ร้อยละ 5.24 ของสินทรัพยร์วมของ

บริษทัฯ ตามลาํดบั 
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4.3   เครื�องหมายการค้า 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ เป็นเจา้ของเครื�องหมายบริการ ดงันี�  
 

ลาํดบั

ที� 

เลข

ทะเบียน

เครื�องหมาย 

เครื�องหมายใชส้าํหรับบริการ ระยะเวลาคุม้ครอง รูปเครื�องหมายการคา้ 

1 บ. 47696 จาํพวก 38 บริการรับส่งขอ้มูลข่าวสาร

ทางวิทยุ และเครื� องมือสื� อสาร,เช่า

เครื�องมือและอุปกรณ์สื�อสาร 

26 มิ.ย. 2562 

 

2 บ. 47697 จาํพวก 38 บริการรับส่งขอ้มูลข่าวสาร

ทางวิทยุ และเครื� องมือสื� อสาร,เช่า

เครื�องมือและอุปกรณ์สื�อสาร 

26 มิ.ย. 2562 

 

3 บ. 47698 จาํพวก 36   บริการ ตวัแทนซื�อขาย

ประกนัทางโทรศพัท ์

26 มิ.ย. 2562 

 
4 บ. 47699  จาํพวก 36   บริการ ตวัแทนซื�อขาย

ประกนัทางโทรศพัท ์

26 มิ.ย. 2562 

 
5 บ. 41723 จาํพวก 37 บริการ  ติดตั�ง- ซ่อมแซม

บาํรุงรักษาเครื�องเครื�องคอมพิวเตอร์ 

28 ก.ย. 2560 

 
6 บ. 41726 จาํพวก 37  บริการ ติดตั�ง- ซ่อมแซม

บาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์ 

28 ก.ย. 2560 

 
7 บ. 39781 จาํพวก 35  บริการจดัการธุรกิจดา้นการ

ซื�อ และการจาํหน่ายสินคา้  

28 ก.ย. 2560 

 

8 บ. 39782 จาํพวก 38  บริการเช่าเครื�องมือและ

อุปกรณ์สื�อสาร 

28 ก.ย. 2560 

 

9 บ. 41724 จาํพวก 37  บริการ ติดตั�ง- ซ่อมแซม

บาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์ 

28 ก.ย. 2560 

 
10 บ. 41727 จาํพวก 37  บริการ ติดตั�ง- ซ่อมแซม

บาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์ 

28 ก.ย. 2560 

 
11 บ. 39780 จาํพวก 41 บริการ จดัอบรมพนกังานทั�ง

ในและนอกสถานที� 

28 ก.ย. 2560 

 
12 บ. 39778 จาํพวก 41 บริการ จดัอบรมพนกังานทั�ง

ในและนอกสถานที� 

28 ก.ย. 2560 

 

13 บ. 39779 จาํพวก 35  บริการให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบั

การจดัการธุรกิจ ซื�อ-ขาย จาํหน่ายสินคา้ 

จดัหาพนกังานไปทาํงานที� Call Center 

28 ก.ย. 2560 
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4.4  สัญญาที�สําคัญ 

สัญญาเช่าอาคารสํานกังาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสญัญาเช่าอาคารทั�งหมด 8 สัญญา มีรายละเอียดดงันี�  

ลาํดบั คู่สัญญา 
ค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

วนัครบกาํหนด

สัญญา 
เงื�อนไขการต่ออายุ 

1. บริษทั จดัการนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 276,318  

บาทต่อเดือน 

15 ก.ค. 2559 ต่ออายไุดค้รั� งละ 3 ปี และปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 และร้อยละ 5 ของ

ค่าเช่าปีสุดทา้ยตามลาํดบั 

2. บริษทั จดัการนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 40,054.50 

บาทต่อเดือน 

31 ต.ค. 2560 ต่ออายไุดค้รั� งละ 3 ปี และปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการตามราคาตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 

3. บริษทั จดัการนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 335,965  

บาทต่อเดือน 

30 ก.ย. 2558 ต่ออายไุดค้รั� งละ 3 ปี และปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการตามราคาตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 5 

4. บริษทั จดัการนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 140,625  

บาทต่อเดือน 

14 ต.ค. 2558 ต่ออายไุดค้รั� งละ 3 ปี และปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการไดร้้อยละ  5 

5. บริษทั จดัการนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 935,361  

บาทต่อเดือน 

30 ก.ย. 2558 ต่ออายไุดค้รั� งละ 3 ปี และปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการไดร้้อยละ  5 

6. บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

จาํกดั 

740,154.69

บาทต่อเดือน 

31 ก.ค. 2558 ต่ออายไุดค้รั� งละ 3 ปี และปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 

7. บริษทั พลงัมิตร ทรานสปอร์ต จาํกดั 243,792 

บาทต่อเดือน 

31 ก.ค. 2558 
ผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่าก่อนใครๆที�ประสงคจ์ะใช้

สิทธิต่ออายหุรือไม่ต่ออาย ุโดยแจง้ล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนสิ�นสุดอายสุญัญา 
8 นิติบุคคลอาคารชุด ซีเอม็ ทาวเวอร์ 26,817.12 

บาทต่อเดือน 

31 ก.ค. 2558 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอื�นใดที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

    ข้อมูลบริษัท   

ชื�อบริษทั    บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ ่ เลขที� 99/19 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ 

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

ที�ตั�งสาํนกังานสาขา เลขที� 1 อาคารอีสทว์อเตอร์  ชั�นที� 10-12 ซอยวภิาวดีรังสิต 5 ถนนวภิาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษทั   0107556000281 

ทุนจดทะเบียน   280,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 280,000,000 หุน้ 

หุน้ที�ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่า 280,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 280,000,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวต้่อหุน้  1 บาท 

เวบ็ไซต ์    www.onetoonecontacts.com 

โทรศพัท ์   02-685-0000 

โทรสาร    02-685-0090 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังาน เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์  02-229-2113 

โทรสาร   02-359-1259 

 

ผูส้อบบญัชี  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 

   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4604 

ที�ตั�งสาํนกังาน  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

   เลขที� 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั�น 33 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์  02-264-9090 

โทรสาร   02-264-0789-90 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

บริษทัมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 280,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้นที�ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 มีดงันี�  

ลาํดบัที� รายชื�อผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น  
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  กลุ่มวิไลลกัษณ์  1) 

- บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 2) 

- บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 

- นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 3) 

- บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

- นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 3) 

- นางสาวสรินทิพย ์วิไลลกัษณ์ 3) 

- นางศิริเพญ็ วิไลลกัษณ์ 3) 

- นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์3) 

203,179,536 

191,600,000 

4,200,000 

2,428,976 

2,100,000 

2,100,000 

388,777 

205,767 

118,454 

37,562 

72.56 

68.43 

1.50 

0.87 

0.75 

0.75 

0.14 

0.07 

0.04 

0.01 

2.  นายเลิศศกัดิ�  เจริญสาธิต 1,330,000 0.48 

3.  นายพงศธ์ร เจริญกุล 1,210,000 0.43 

4.  นายจิรวฒัน์ จนัทอก 1,170,000 0.42 

5.  นายพฒันพงศ ์การุณยศิริ 1,150,000 0.41 

6.  นางสาวกนัทิมา ทสัฐาน  1,124,000 0.40 

7.  นายพีรณพ เฟืองธารทิพย ์ 1,096,700 0.39 

8.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 850,701 0.30 

9.  นางวนิดา ธิมาสาร 800,000 0.29 

10.  นายเสกสรรค ์โพธิ� กึง 760,000 0.27 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 212,670,937 75.95 

ผู้ถือหุ้นอื�น 67,329,063 24.05 

รวม 280,000,000 100.00 

หมายเหตุ       :  ขอ้มูลจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 

(1) 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม 

จาํกดั (มหาชน) นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นางสาวสรินทิพย ์วิไลลกัษณ์ นางศิริเพญ็ วิไลลกัษณ์ และนางสุกญัญา 

วนิชจกัร์วงศ ์เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศวา่ดว้ยเรื�องการกาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมที�เขา้ลกัษณะเป็นการ

กระทาํร่วมกบับุคคลอื�น และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษทัโฮลดิ�ง ซึ�งบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 17.12 และครอบครัววิไลลกัษณ์ถือหุน้ร้อยละ 27.55 

(3) นบัรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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7.3  การออกหลกัทรัพย์อื�น 

บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ หลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี�  หรือหลกัทรัพยอื์�น 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม

หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั�งความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยกาํหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย 

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั�นๆ ดว้ย 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลดงันี�  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 2557 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น                                                                  (บาท) 0.26  

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น                                                     (บาท) 0.16 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ                                              (%) 67.89% 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 10 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายวิชยั ศรีขวญั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  กรรมการ 

6. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  กรรมการ 

7. นายธนานนัท ์วิไลลกัษณ์  กรรมการ 

8. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

9. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ กรรมการ 

10. นายประชา พทัธยากร กรรมการ 

 
รายละเอียดเกี�ยวกบัจาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุม วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แสดงไวใ้น “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัท 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์  นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์  นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์  สองในสามคนนี� ลงลายมือชื�อร่วมกัน  

และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ หรือ นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ หรือ นางสุกัญญา  

วนิชจกัร์วงศ์ คนใดคนหนึ�ง ลงลายมือชื�อร่วมกบั นายธนานันท์  วิไลลกัษณ์ หรือ นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ หรือ นายประชา 

พทัธยากร รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

องค์ประกอบและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ นั� นจะมีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  

ซึ�งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ควรประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส  

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั�งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ   อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์  ดา้นกฎหมาย  ดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการ  หรืออื�นๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่า  7  คน

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ   และกรรมการอื�น   โดยมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่

กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ�งในจาํนวนดงักล่าวมีกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 1 ใน 3  ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด
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และตอ้งไม่น้อยกวา่ 3 คนและส่วนที�เหลือจะเป็นกรรมการที�มาจากผูบ้ริหารภายใน นอกจากนั�นกรรมการไม่น้อยกวา่กึ� ง

หนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั  ได้กาํหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535  

คือในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนาน

ที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั� งนี� กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ  

เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํ

คุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอย่างยิ�งและการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป 

 รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  

คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. มีคุณสมบติัที�ไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั�งขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุน้โดยรวม 

4. เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวชิาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

5. เป็นผูมี้ความซื�อสตัยสุ์จริต  

6. เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการบริษทั ไดอ้ยา่งเตม็ที� 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ� งในสามของจํานวนกรรมการทั� งหมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนจะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที� มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เ งินเดือนประจํา   

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ  หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  

 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที�เป็น บิดามารดา  

คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั� งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล 

ที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั� งไม่เป็นหรือ 

เคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

ทั�งนี�  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ  การ

เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย

การรับหรือใหกู้ย้มื คํ�าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผล

ใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  

หรือตั�งแต่ยี�สิบลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า  ทั� งนี�  การคาํนวณภาระหนี� ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�

เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ 

นั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น 

ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2556 ไดอ้นุมติัขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ขอ้บังคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั� งการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้น 

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ  รวมทั�งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไป 

ตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ  

4. พิจารณาแต่งตั�งกรรมการบริษทั และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั�งพิจารณาค่าตอบแทน 

ของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที�นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนําเสนอให ้        

ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

5. พิจารณาแต่งตั� งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบาย 

ที�กาํหนดไว ้ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นตน้  สาํหรับการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  และ / หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. พิจารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทั รวมทั�งพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที�เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. จดัให้มีการทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดรอบปีบัญชีของบริษทัฯ และลงลายมือชื�อ 

เพื�อรับรองงบการเงินดงักล่าว เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

8. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที� เหมาะสม ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น  

ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

9. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั� งดูแลไม่ให้เกิด

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี�ยง  

10. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้เชื�อมั�นไดว้า่บริษทัฯ ไดมี้การรับผิดชอบ 

ต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

11. มีหน้าที�ในการแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้ ถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือ 

โดยออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

นอกจากนั�น บริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งโปร่งใส 

และมีคุณธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื�อประโยชน์ 

ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557  

 

นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ�ายการตลาด
และการขาย

ฝ�ายบริหารการบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายการเงิน
และบัญชี

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ�ายธุรการ

คณะกรรมการ
เพื�อความยั�งยืน

 
 

8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 5 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย 

2. นางสาวรุ่งจีรา ไกรววิฒัน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการบริการลกูคา้สมัพนัธ์และผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

4. นายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรางกลู1) ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5. นางสาวดวงกมล ตนัตระบณัฑิตย ์ ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนบญัชี และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 

หมายเหต ุ 1)   นายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรางกูล ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที�   4/2557   

  เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั� งที�  3/2556 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมติัขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความ

รับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการโดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ  

เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือ มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ดัการนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ

อาํนาจช่วง ที�ทาํให้กรรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�

อาจมี ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดย

การอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และ / หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและ

อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

การกาํหนดอาํนาจอนุมตัวิงเงนิ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงินสาํหรับการทาํรายการของบริษทัฯ สรุปไดด้งันี�  

อาํนาจอนุมัติ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 

1. การลงนามในใบแจง้ซื�อ (PR) เพื�อการว่าจา้งทาํของทั�วไปนอกเหนืองานโครงการ

ธุรกิจและที�เกี�ยวกบัการแกไ้ข เปลี�ยนแปลง ปรับปรุงอาคารสถานที� 

<0.1 ลา้นบาท >0.1 ลา้นบาท 

2. การลงนามในใบแจง้ซื�อ (PR)  เพื�อการวา่จา้งทาํงานในโครงการธุรกิจที�ประมูลได ้ <0.5 ลา้นบาท >0.5 ลา้นบาท 

3. การจดัซื�อจดัหาอุปกรณ์ / เครื� องจกัรในธุรกิจโครงการที�มีขอ้กาํหนดแน่นอนตาม

สญัญาผกูพนั 

<5 ลา้นบาท         >5 ลา้นบาท 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั� งที�  3/2557  เมื�อวนัที�  7 สิงหาคม  2557 ได้อนุมติัแต่งตั� งนางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ  

 เป็นเลขานุการบริษทั เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจาก 

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ จะไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทัเพื�อทาํหน้าที�เลขานุการบริษทัแลว้ ยงัไดรั้บการ

แต่งตั� งให้เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติั บทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวด้งันี�  

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจ 

2.  เขา้ใจบมบาทหนา้ที�ของเลขานุการบริษทั 

3.  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎหมาย กฎระเบียบของสาํนกังาน กลต และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.  ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั รวมทั�งเก็บรักษาความลบัของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.  มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกของบริษทั 

6.  มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 

7.  มีประสบการณ์ทาํงานดา้นเลขานุการบริษทั อยา่งนอ้ย 3-5 ปี 
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บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั  รวมทั�งให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎระเบียบ

ต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริษทั  และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั�งดูแลและ

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษัท / ผูถื้อหุ้น ตลอดจน

ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั�งจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าว

ใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 

ในกรณีที�เลขานุการบริษทั พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ

สรรหาและคดัเลือกผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั�งภายใน 

90  วนันบัแต่วนัที�เลขานุการคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที� และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้

กรรมการคนใดคนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�แทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ประวติัการศึกษาและการทาํงานของนางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ ไดแ้สดงไวใ้นเรื�อง “รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้

อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั”  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการ

ที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณ

ความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบื�องตน้

แลว้นาํขอ้มูลที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั 
  

ทั�งนี�  ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี� ยประชุม และบาํเหน็จกรรมการ โดยเบี�ยประชุมจะไดรั้บอนุมติัจากที�

ประชุมผูถื้อหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมเท่านั�น โดยในคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะไดเ้บี�ยประชุมเท่ากนั ในขณะที�ประธานกรรมการจะไดเ้ป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื�น 

สาํหรับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้

มากกวา่กรรมการอื�นร้อยละ 50 ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  และคณะกรรมการเพื�อ

ความยั�งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี� ยประชุมแต่อย่างใด เนื�องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารของ

บริษัทฯ  สําหรับบําเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลงานและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษทั และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม  
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โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสาํหรับปี 2557 ที�ไดรั้บจากผูถื้อหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท  

โดยกาํหนดค่าเบี�ยประชุมสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี�  
 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000  บาทต่อครั� ง 

-กรรมการ  จาํนวน 10,000  บาทต่อครั� ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

-ประธานกรรมการ จาํนวน 15,000  บาทต่อครั� ง 

-กรรมการ  จาํนวน 10,000  บาทต่อครั� ง 
 

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและคณะอนุกรรมการ ดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

รายชื�อคณะกรรมการ 

ค่าเบี�ยประชุม ค่าบําเหน็จ 

กรรมการ 

รวม

ค่าตอบแทน

ที�แต่ละท่าน

ได้รับ 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

1. นายวิชยั ศรีขวญั 100,000 40,000 45,000 - 60,000 245,000 

2. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ 50,000 40,000 - 30,000 40,000 160,000 

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล 50,000 80,000 30,000 20,000 40,000 220,000 

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น 50,000 40,000 30,000 20,000 40,000 180,000 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 50,000 - - - 40,000 90,000 

6. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์   50,000 - - - 40,000 90,000 

7. นายธนานนัท ์วิไลลกัษณ์ 50,000 - - - 40,000 90,000 

8. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 50,000 - - - 40,000 90,000 

9. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 50,000 - - 20,000 40,000 110,000 

10. นายประชา พทัธยากร 50,000 - - - 40,000 90,000 

รวม 550,000 200,000 105,000 90,000 420,000 1,365,000 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงภาระหนา้ที� 

ความรับผิดชอบ ซึ�งเชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ทั�งนี� เพื�อ

สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพไวไ้ด ้
 

ค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปีสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาที�แน่นอน โดยพิจารณาจากผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ  ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่านซึ� งจะมีการ
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ชี�แจงหลกัเกณฑใ์หท้ราบล่วงหนา้ก่อนที�จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ

พิจารณาก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ นอกจากจะพิจารณาจากหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจดั

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ดัการประจาํปี โดยกรรมการบริษทัแต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมิน    

และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้ริหารดงันี�   

ค่าตอบแทน จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือน 5 10,424,900 

โบนสั 5 1,259,400 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 1) 5 811,398 

รวม 5 12,495,698 

หมายเหตุ 2) บริษทัไดส้มทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพในอตัราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั ตามอายงุาน 

8.5 บุคลากร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจาํนวนพนกังานในปี 2557 ดงันี�  

บริษัท 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 2557 

1. บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 2,045 

2. บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั 1) 10 

3. บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั 2) - 

รวม 2,055 
หมายเหต ุ 1) บจก. วนัทูวนัแคมโบเดียไดเ้ริ�มดาํเนินธุรกิจในไตรมาสที� 1 ของปี 2557 

 2) บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล ก่อตั�งเมื�อวนัที� 21 ตุลาคม 2551 ในปัจจุบนัยงัมิไดเ้ริ�มประกอบธุรกิจ 
 

นอกจากนั�น บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานซึ�งประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพ และค่าตอบแทนอื�นๆ ในปี 2557 โดยสามารถแบ่งตามประเภทค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานไดด้งันี�  

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 

ปี 2557 

เงินเดือน 282.11 

โบนสั 17.34 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 1) 2.81 

หมายเหตุ 1)      บริษทัได้สมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพในอตัราร้อยละ 3-10 ของเงนิเดอืนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทั ตามอายุงาน 
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นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและเป็นปัจจยัรากฐานของความสาํเร็จในการเป็นบริษทัศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลแก่ลูกคา้ชั�นนาํ ดงันั�น องคก์รจึงตอ้งมีบุคลากรที�มีคุณภาพ บริษทัฯ จึงมีการกาํหนดกลยทุธ์และนโยบายดา้นทรัพยากร

บุคคลที�มุ่งเนน้ดา้นการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพฒันา กระบวนการ

ทาํงานให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้น

ศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�ง การวิเคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงัเพื�อรองรับการ

ขยายธุรกิจการแข่งขนัและรองรับการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดาํเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พนัธกิจ 

วฒันธรรมองคก์รและการทาํงานร่วมกนั 
 

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื�อตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเนน้ที�กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ 

ดงันี�  

 นโยบายการสรรหาและคดัเลอืก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ�งที�บริษัทให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ได้บุคลากรที�มีคุณภาพ  

บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ  การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตาม

มหาวิทยาลยัชั�นนํา ทั� งนี�  เพื�อสร้างภาพลักษณ์ที� ดีของบริษทัต่อสถาบันและมหาวิทยาลยัชั�นนําต่างๆ สําหรับผูส้มัคร 

ที�เพิ�งจบการศึกษา รวมทั�ง บริษทัและองคก์รชั�นนาํ และสื�อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื�อสร้างคุณค่าองคก์ร  สาํหรับนโยบายการ

คดัเลือก บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลือกบุคลากรโดยยดึหลกัความรู้ ความสามารถ ควบคู่กบัความเป็นคนดี  

การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร จะดาํเนินการโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื�อให้การคดัเลือกเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน นโยบายทั�งหมดนี�  

จึงมุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากรนั�นๆ ไปสู่ความสาํเร็จในสายวชิาชีพที�กลุ่มบริษทัสามารถ นาํไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ั�งยืนของ

บริษทัต่อไป 
 

 นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั�งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ 

ของทุกสายธุรกิจ โดยนาํระบบตวัชี� วดัผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน

และบุคคลที�สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ และ Corporate Competency มาประยุกต์ใช้ในทุกระดับทั�วทั� งองค์กร 

 นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษทัฯ มีการนาํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื�อสนบัสนุนการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนํามาใช้ในการบริหารพนักงาน           

การวิเคราะห์อตัรากาํลงัและการควบคุมการลาและการปฏิบติังาน การฝึกอบรมและพฒันา การบริหารสวสัดิการและการ

บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์อื�นๆ บริษทัยงันาํมาใชใ้นการสรรหาและพฒันาทรัพยากรบุคคลดว้ย เช่น การสมคัรงาน

ออนไลน์ การจดัการขอ้มูลความรู้ รวมทั�ง ใชใ้นการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจดัทาํ

แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) นอกจากนั�นบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆนี�  ไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ

และการกาํหนดนโยบายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ั�งยนื 
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 นโยบายสวสัดกิารและผลตอบแทน    

บริษทัฯ มีการกาํหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการต่างๆ ตามตาํแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของ

พนกังานในทุกระดบัภายในองคก์ร โดยมีการประเมินและวเิคราะห์ค่างานใหมี้ความเป็นปัจจุบนัเหมาะสม กับระดับหน้าที�

ความรับผิดชอบใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและสภาวะเศรษฐกิจและดาํเนินการควบคู่กบัการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัธุรกิจทั�งในอุตสาหกรรมเดียวกนัและต่างอุตสาหกรรม ทั�งนี�  เพื�อใหม้ั�นใจวา่พนกังานทุกคนไดรั้บผลตอบแทน 

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการที�เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขนัไดก้บับริษทัชั�นนาํอื�นๆ ได ้
 

 นโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร  

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดบัภายในองค์กรระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน  

รวมทั� งได้ส่งเสริมการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร 

ใหเ้กิดการประสานงานและการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในปีที�ผา่นมา บริษทัจึงจดัทาํกิจกรรมต่างๆมากมาย 

อาทิ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื�อมความสัมพนัธ์ภายในและภายนอก การเปิดรับฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรม 

เพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ต่างๆ ในทุกระดบัขององคก์ร  
 

2.  นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล   

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนกังานในทุกระดบัและเหมาะสมกบัตาํแหน่งอยา่งต่อเนื�อง 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ เนื�องจากบริษทัมีความตระหนกัเสมอวา่บุคลากร

เป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและสามารถไดรั้บการพฒันา เพื�อสนบัสนุนองคก์รให้ประสบความสาํเร็จได ้บริษทัจึงมุ่งมั�นพฒันา

บุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยผสมผสานทั�งการพฒันาดา้นทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝัง

วฒันธรรมและจริยธรรมขององคก์รควบคู่กนั ทั�งนี�  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 
 

 นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนกังานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยพนกังานจะไดรั้บ 

การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถอยา่งต่อเนื�อง โดยการนาํแนวทาง Competency มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รทั�งใน

ส่วนของความสามารถหลกัสําหรับพนกังานทุกคนในองค์กรตอ้งมี (Generic Competency) ความสามารถดา้นการ

บริหารจดัการสาํหรับผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional 

Competency) เพื�อนาํไปวเิคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานรายบุคคลดว้ยการ

พฒันาที�หลากหลายรูปแบบสําหรับพนกังานทุกระดบั เพื�อสร้างศกัยภาพตนเองสาํหรับทั�งระดบักลุ่มบริษทัสามารถ

และระดบัสายธุรกิจและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทั 
 

 นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ มีความตระหนักเสมอวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสาํเร็จดา้น Learning & 

Growth ขององคก์ร ในการผลกัดนัให้องคก์รสามารถขบัเคลื�อนตามกลยทุธ์และบรรลุเป้าหมายของบริษทั ซึ� งจะมีผล

ให้บริษทัสามารถเติบโตได้อย่างย ั�งยืนและสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษทัจึงพฒันาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอยา่งต่อเนื�องควบคู่ไปกบัการนาํระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น

ดา้นต่างๆ มาประยกุตใ์ช ้โดยสรุปดงันี�  
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การจดัฝึกอบรมภายในบริษัท 

เพื�อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานใหส้ามารถทาํงานตอบสนองต่อกลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัจึงออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองคก์ร โดยแบ่งเป็นระดบั ดงันี�  

สาํหรับพนกังานระดบับริหาร :   

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบัการเพิ�ม

องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น อีกทั�ง เป็นการเตรียม

ความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่างๆในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจ

ทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที�ดาํเนินการทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

อาทิ เช่น  Executive Development Program (EDP), Modern Supervisory Program เป็นตน้ 

สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ : 

บริษทัดาํเนินการพฒันาพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยจดัหลกัสูตรพฒันาความรู้ความสามารถตามหนา้ที� สายวิชาชีพและ

กลุ่มงานที�มีความรับผิดชอบ ทั�งนี� เพื�อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพ และเพิ�ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามหนา้ที�งาน อาทิ เช่น การบริหารโครงการ มาตรฐานทางดา้นการเงินและบญัชี ทกัษะการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีทกัษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT Call Center และ ISO เป็นตน้ 

สาํหรับพนกังานทุกคน :    

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาพนักงานทุกคนโดยจัดหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื�อให้พนักงานทุกคน 

ของบริษทัปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น การปฐมนิเทศพนกังานใหม่

การสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ   การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร เป็นตน้  
 

นอกจากนั�น บริษทัฯ ไดมี้การจดัโครงการพฒันาบุคลากรในดา้นอื�นๆ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ เช่น โครงการ 

Modern Marketing Management เพื�อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการบริหารการตลาดในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�มี

การแข่งขนัสูงและเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษทัไดร่้วมกบัสถาบนัชั�นนาํพฒันาหลกัสูตรสาํหรับพนกังานระดบับริหาร

ดา้นการตลาด เพื�อใหก้ารบริหารดา้นการตลาดไดมี้การปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ที�เปลี�ยนแปลง

ตลอดเวลา 
 

การจดัฝึกอบรมภายนอกบริษัท 

นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัแลว้ บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมจาก

สถาบนัหรือองคก์รที�มีชื�อเสียง รวมทั�งผูเ้ชี�ยวชาญทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อพฒันาความรู้ ความสามารถของแต่ละ 

บุคคล อีกทั�งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่มธุรกิจและวชิาชีพเดียวกนัอีกดว้ย                                                                                                                                                                                              

 นโยบายรักษาผู้มศัีกยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาผูมี้ศักยภาพสูงในองค์กร โดยจดัทาํหลกัสูตรและ /หรือเครื�องมือในการบริหารและ

พฒันาทรัพยากรบุคคลพิเศษและเตรียมวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & 

Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคก์รแบบกา้วกระโดดสาํหรับพนกังานที�มีผลการ

ปฏิบติังานดีเลิศ (High Performance) และมีศกัยภาพสูง (High Potential) ทั�งนี�  เพื�อสนบัสนุนให้พนกังานใชค้วามรู้ 

ความสามารถ และศกัยภาพที�มีมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที� รวมถึงสร้างความผูกพนัต่อองคก์รและพร้อมอุทิศ

ตนในการปฏิบติังาน เพื�อตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัเล็งเห็นและให้ความสําคญักับแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทั เพื�อสร้างความมั�นใจไดว้า่บริษทัมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื�อทดแทน เมื�อมีตาํแหน่งวา่ง

หรือสาํหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 

สรุปการอบรมใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในปี 2557 

การจดัอบรม จาํนวนครั�ง จาํนวนผู้เข้ารับ

การอบรม 

การอบรมภายในบริษทั (In-House Training) 

- ผูบ้ริหาร 

- พนกังาน 

 

5 

136 

 

72 

2,184 

รวม 141 2,256 

การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมตา่งๆ 

- ผูบ้ริหาร 

- พนกังาน 

 

38 

57 

 

92 

101 

รวม 95 193 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานในปี  2557 

สาํหรับการอบรมภายในและภายนอก โดยรวมของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) รวมทั�งสิ�น 2,214,957 บาท 

โดยมีตวัอยา่งหลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกประจาํปี  2557 ดงันี�  

- Service Quality & Complaint Handling 

- Service Quality Enhancement 

- Financial Statements for Non-Finance Management 

- Analytical Thinking 

- Effective Coaching & Feedback 

- การเตรียมความพร้อมสาํหรับหวัหนา้งานระดบัตน้ Go to Leader & Supervisor  

- ความรู้ระบบ CRM 2013 

- ความรู้ระบบปฏิบติัการ Essential ASP.NET MVC 

- ความรู้ระบบ Cisco Certified Network , Cisco Certified Design Associated 

- Creating & Implement Strategic Plan 

- Configuring Advance Window Server 2012 Services 

- Advanced Business Negotiation Workshop 

- AEC Employment & International Tax Planning 

- COSO 2013 กรอบและแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด 

- โปรแกรมสู่ความเป็นผูน้าํองคก์รที�ยอดเยี�ยม Leadership to Development 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื�นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงาน

ของบริษทั ให้เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ดงันั�น คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและ

จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีหน่วยงานเลขานุการบริษทั 

กาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ที�ดูแลใหบ้ริษทั กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ 

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

รวมทั�งกฏหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกจิของบริษัท 

 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของกิจการ และความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย ดงันั�น คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัให้มี

นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

รวมทั�งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื�อให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ของบริษทั ซึ� งนโยบายดงักล่าวให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินงานตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและ

จริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                 

ซึ�งคณะกรรมการไดมี้การทบทวน แกไ้ข ปรับปรุงนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั�งนี�นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัที�ใช้

อยูใ่นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดรั้บการอนุมติัจาก   

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 

ดงันี�  

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่ว่าผูถื้อหุ้นนั�นจะเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่        

นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ โดยสิทธิต่างๆ ที�ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดรั้บมีดงันี�  

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื�อ ขาย หรือโอนหุ้น 

บริษทั ไดแ้ต่งตั�งให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง

บริษทั เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 

บริษทัตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อปฏิบัติให้

สอดคล้องกับที�กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง

คาํถามเกี�ยวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอ
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วาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระที�ตอ้งการนาํเขา้ที�

ประชุม หรือคาํถามที�ตอ้งการให้ตอบในการประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบปีบญัชี 

โดยแสดงขั�นตอนรายละเอียดการเสนอวาระการประชุมรวมถึงการเสนอคาํถามล่วงหน้าไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.onetoonecontacts.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้ การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้   

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามในที�ประชุม  เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทั ได้

กาํหนด วนั เวลาและสถานที�ในการประชุมที�สะดวกต่อการเดินทาง และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ทั�งนี�  ผูถื้อหุ้น

จะไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวดงันี�  

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะแจง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจะเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบ 

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.onetoonecontacts.com) ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 

30 วนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ โดยจะมอบหมาย

ให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัด

ประชุมในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือ 14 วนั 

แลว้แต่กรณี ซึ� งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนงัสือนัดประชุมดงักล่าวจะระบุขอ้เท็จจริงและ

เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั�งแนบ

เอกสารที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีรายละเอียดอย่างครบถว้นและเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นและประกาศ

หนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 3 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 3 วนัตามที�กฎหมายกาํหนด 

สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัท  จะพยายามติดต่อกับ          

นกัลงทุนสถาบนัเพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหพ้ร้อมก่อนวนัประชุม ทั�งนี� เพื�อความสะดวกใน

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทักาํหนดใหมี้ขั�นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียม

ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะจดัใหมี้เจา้หนา้ที�และเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

และเพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกวา่ 1 ชั�วโมง  

โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั ประธานคณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั�งผูต้รวจสอบบญัชีของ

บริษทั ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในที�ประชุม โดยประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็น

ประธานที�ประชุม จะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม และชี�แจงวธีิการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนน

เสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุมและดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม โดยไม่มี

การเพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม บริษทัยงัจะจดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุ้น
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ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและไดใ้ห้ตวัแทนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงตรวจ

นับคะแนนเสียง พร้อมทั� งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั� งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

คณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถาม ทั�งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งมีการบนัทึก

ประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

ภายหลงัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะดาํเนินการแจง้มติที�ประชุมผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป 

โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั�งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมที�

ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชี�แจงที�เป็นสาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบหรือขอ้คิดเห็น 

โดยสรุปอยา่งครบถว้นทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายใน 14 วนั

นบัแต่วนัประชุม พร้อมทั�งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.onetoonecontacts.com) เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 สิทธิในการเลอืกตั�งและถอดถอนกรรมการ รวมทั�งการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�ง

ในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั� งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการ 

ผูที้�ตอ้งออกตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งได ้ซึ� งผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง

กรรมการ ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี�  
 

- ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมด เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา และไดเ้สียงเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกวา่จาํนวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

นอกจากการแต่งตั�งกรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนั�น ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจําปีทุกครั� ง บริษัทยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดว้ยทั�งนี�บริษทั จะแนบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแต่ละ

ท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั�ง พร้อมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที�มี

ขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทักาํหนดใหมี้วาระการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�เสนอเขา้รับการ
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แต่งตั�ง รวมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการ

พิจารณาได ้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา 

บริษทัมีนโยบายดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัจะนําขอ้มูลที�สําคญั รวมทั�งข่าวสารต่างๆ ที�เป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั  

(www.onetoonecontacts.com) 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร 

บริษทัมีการจดัสรรกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล ทั�งนี�บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีใน

อตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิที�เหลือจากหักเงินสํารองต่างๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครั� งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2557 ที�ประชุมฯ มีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

งวด 6 เดือนแรก ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ 

นอกจากสิทธิของผูถื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั 

หมวดที� 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรมและมีนโยบายถือปฏิบติั

ต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูล

ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสมํ�าเสมอและทนัเวลา โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทั ให้สิทธิผูถื้อหุ้น

ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง โดยหุ้นของบริษทัมีเฉพาะหุ้นสามญัเท่านั�น และกรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงค์จะ

แต่งตั�งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที�ผูถื้อหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อและประวติัของกรรมการอิสระทั�ง 4 

ท่านของบริษทัเพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทั�งระบุถึงเอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบั

หนังสือนัดประชุมซึ� งไดจ้ัดทาํทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัให้มีการใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษทัจะให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั�งกรรมการเป็น

รายบุคคล  ทั�งนี�  ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� งที�ผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มี

การเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุมซึ� งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองได ้

การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูล 

และนาํระบบการเขา้รหัสมาใช ้เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั

ให้กบัพนกังานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  

หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทันาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้�นในทางมิชอบ และ

หลีกเลี�ยงหรืองดการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลที�สาํคญัที�มีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั และเพื�อใหม้ั�นใจวา่นโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม บริษทั จึงมีนโยบายจดัทาํหนงัสือแจง้

กาํหนดช่วงเวลาการห้ามซื�อ–ขายหุ้นทั�งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหนา้ โดยในทุกไตรมาส
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บริษทัยงัไดจ้ัดส่งหนังสือแจ้งเรื� องดังกล่าวให้กรรมการและผูบ้ริหารรับทราบอีกครั� ง ทั�งนี�  บริษทัได้มีการประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่เรื�องดงักล่าวให้พนกังานของบริษทัรับทราบผ่านทางอีเมล ์โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ

ประจาํสปัดาห์ และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทั รวมทั�งไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ที�

ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัททั� งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีที�มีการ

เปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื�อ  ขาย  โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�

เกิดรายการ รวมทั�งบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี�ยนแปลง

การถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัทราบเพื�ออาํนวยความสะดวก

และประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั�นบริษทัยงักาํหนดให้มีการ

รายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง  

ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทั กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัทุกครั� งก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่อยูใ่นที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั�ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี�  บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทั หรือบริษทัยอ่ยทาํกบั

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดแ้จง้

แนวปฏิบติัดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไป

ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 

หมวดที� 3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบับริษทั  

ซึ� งส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวของได ้บริษทัจึงได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ผูถื้อหุ้น 

พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่ค ้า เจ้าหนี�  ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดล้อม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบัติที�ครอบคลุมถึงสิทธิ และ

ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั�วถึง ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานยึดถือปฏิบติั และไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.onetoonecontacts.com) ซึ� งมีสาระสําคญั

สรุปไดด้งันี�  

1. การปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มหลกัๆ 

ผู้ถือหุ้น 

บริษทั ยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี�  

1. ดาํเนินธุรกิจด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงัรอบคอบและเป็นธรรม 

ต่อผูถื้อหุน้ เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงาน เพื�อให้มั�นใจว่า บริษทั มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการที�ถูกตอ้งเหมาะสม เพื�อ

ปกป้องและเพิ�มผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
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3. มุ่งมั�นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั�นคง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนที�ย ั�งยืนจากการทาํงาน 

ที�มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที�ดีของบริษทั  

4. เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อประเมินบริษทั  โดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะ

การเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนที�ถูกตอ้งตามความจริง ตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม โดยมีนโยบาย

ถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เช่นสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง

ความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุม ตลอดจนสิทธิในการ

รับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที�สําคญัๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมํ�าเสมอ

และทนัเวลาโดยสิทธิที�ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดรั้บไดแ้สดงไวใ้น หมวดที� 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

พนักงาน 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุ

เป้าหมายของบริษัท บริษทัจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที� เป็นธรรมทั� งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั� ง โยกยา้ย 

ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทั ไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี�  

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ  ศกัดิ� ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

- การแต่งตั�งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน  กระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตั�งอยูบ่นพื�นฐาน

ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั�น 

- ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ อาทิ การจดั

สมัมนา  ฝึกอบรม อยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 

- หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน 

- กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน   

ผลการปฏิบติังาน  ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการ

จ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

- จดัให้มีสวสัดิการที�เหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล กรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน (ประกนัสุขภาพหมู่) การประกนั

ชีวติ อุบติัเหตุและทุพลภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคล

ในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินกูย้มืฉุกเฉิน สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัสาํหรับพนกังาน สวสัดิการเยี�ยมไขพ้นกังาน พนกังาน

ลาคลอด สวสัดิการกรณีพนักงานบวช เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส ทุนการศึกษาของพนักงานและบุตรของ

พนกังาน สวสัดิการซื�อสินคา้ราคาพิเศษ เป็นตน้   

- เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์กี�ยวกบัการทาํงาน ซึ� งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกขด์งักล่าว จะไดรั้บ

การพิจารณาอย่างจริงจงั และกาํหนดวิธีการแกไ้ข  เพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใน

การทาํงานร่วมกนั 

- การจดัให้มีพยาบาลอยูป่ระจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคารสํานกังานของบริษทั โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษา

พนักงานที� เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วนัรวมทั� งจัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู ้ป่วยนอก) ที� เข้า

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั�งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนกังานจะไดรั้บอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตาม

ระดบัพนกังาน อีกทั�งบริษทั ยงัจดัให้มีการทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนกังานของบริษทั ผ่านบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์แนชชั�นแนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (AIA) อีกดว้ย   นอกจากนั�นบริษทัยงัจดัให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบั
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พนกังานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเพื�อเป็นหลกัประกนัความ

มั�นคงในชีวิตการทํางานโดยใช้ชื�อกองทุนว่า “กองทุนสํารองเลี� ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ� งจดทะเบียนแล้ว”                    

มีประกนัสังคมให้กบัพนกังาน เงินกูย้ืมกรณีประสบอุบติัภยัหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคล

ในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัใหมี้สถานที�ออกกาํลงักาย (Fitness) รวมทั�งส่วนลดในการซื�อผลิตภณัฑข์องบริษทัใน

กลุ่มสามารถ เป็นตน้   

บริษทัยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอในทุกระดบั ทั�งการจดัอบรมภายใน

บริษทั การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทั รวมทั�งบริษทัยงัไดใ้ห้การสนบัสนุน

ทุนการศึกษาแก่พนกังาน  เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้และทกัษะใหก้บัพนกังาน     

นอกจากนั�น บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในความปลอดภยัในชีวติและสุขอนามยัของพนกังาน โดยกาํหนดนโยบาย ดงันี�  

1.  บริษัทจะมุ่งมั�น พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้อง 

ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษัทจะดําเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื�อให้เ กิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัย 

ของพนกังาน 

3. บริษัทจะดําเนินการเพื�อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื�องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วย 

อนัเนื�องจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนักงาน รวมทั�งการส่งเสริมและ

สร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัจะให้การสนบัสนุนทรัพยากร อยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั�น

ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือวา่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง เป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกจากนั�นบริษทั ยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี�  

1.   แต่งตั� งเจ้าหน้าที�ความปลอดภยัและผูที้� เกี�ยวขอ้งทุกระดับ เพื�อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม       

นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2.   ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึกและมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูกจิตสาํนึก

พนักงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั�งการอบรมดา้นสุขภาพ โดยจดัสัปดาห์

สุขภาพ และจดัสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

3.    กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 

4.    การใชร้ะบบสแกนลายนิ�วมือเขา้–ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมี้สิทธิเขา้–ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของพนกังานและบริษทั  

5.    จดัใหมี้การตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และบริการทางการแพทยเ์บื�องตน้ในทุกสาํนกังาน 

6.    จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 

7.    จัดให้มีสถานที�ออกกําลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั� งภายในและภายนอกบริษัท    

เพื�อส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน 

ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การอบรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสาํหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของพนกังานโดยผา่น

การปฐมนิเทศ (Orientation) พนกังานใหม่   คู่มือพนกังาน   HR   Website (www.samarthre.com) ซึ�งจรรยาบรรณดงักล่าวก็ได้

http://www.samarthre.com/
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ถูกบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัเพื�อถือปฏิบติั โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยจรรยาบรรณของพนกังานไว้

บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.onetoonecontacts.com) 

ลูกค้า 

บริษัทเชื�อมั�นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอย่างต่อเนื� องให้กับลูกค้า ซึ� ง เป็นผู ้มีพระคุณ 

ของบริษทัอยา่งต่อเนื�อง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี�  

1. มุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการที�มีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

3. ใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเกี�ยวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเงื�อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั�นๆ 

4. จดัใหมี้กระบวนการที�สามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการให้บริการที�ไม่เหมาะสม เพื�อที�

บริษทัจะไดป้้องกนั / แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และ

การใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัที�จะเสริมสร้างและธํารงรักษาไวซึ้� งความสัมพนัธ์อันดีระหว่างลูกคา้กับบริษัท 

ใหย้ ั�งยนืสืบไป 

คู่ค้า 

บริษทัปฏิบติักบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจที�สําคญัประการหนึ� งดว้ยความเสมอภาค และ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยในการคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษา

สมัพนัธภาพที�ย ั�งยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา และมีความเชื�อถือซึ� งกนัและกนั ทั�งนี�  บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้

อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ที�มีมาตรฐานเพื�อเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบ

ราคาก่อนการสั�งซื�อ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑที์�มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภ้ายใตม้าตรฐานสากลทั�ง ISO 9001 และ 

CMMI ทั�งนี�บริษทั ยงัมีนโยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทาํดงักล่าว นอกจากนี� คู่คา้จะตอ้ง

ไม่ใหข้องกาํนลัหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่วา่ในรูปแบบใด แก่พนกังานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่คา้ นโยบาย

ดงักล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ริหารภายใตเ้อกสาร และรายการประกอบ ทั�งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที�เป็นกลาง

ทั�งภายใน และภายนอกองคก์ร 

1. การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงันี�  

- กาํหนดระเบียบในการจดัซื�อ จดัจา้ง และดาํเนินการต่างๆ อยา่งชดัเจน 

- มีการแข่งขนับนขอ้มูลที�เท่าเทียมกนั 

- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ 

- จดัทาํสญัญาที�เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญาปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการคา้และสัญญาที�กาํหนดไว ้และมีความ

เป็นธรรมกบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

- จดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพื�อให้มั�นใจว่ามีการปฏิบติัตามเงื�อนไขของสัญญาอย่างครบถว้น และ

ป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั�นตอนของกระบวนการจดัหา 

- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขของการชาํระเงินที�ตกลงกนั 

http://www.onetoonecontacts.com/
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2. พฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญา พบปะคู่คา้อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

รวมถึงมีความเชื�อถือซึ�งกนัและกนั 

3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 

4. ไม่กระทาํการโฆษณาที�เป็นเท็จ หรือหลอกลวงใหคู้่คา้เขา้ใจผิด 

5. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 

6. หลีกเลี�ยงการซื�อสินคา้ที�คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้กบัผูอื้�น เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมจากคู่คา้ 

เจ้าหนี� 

บริษทัยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กับเจ้าหนี�  โดยบริษทัได้ยึดหลกัปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี�  

1. ในการชาํระคืนหนี�   เงินกูย้มื ดอกเบี�ย และความรับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ  บริษทัยึดมั�นในสัญญาหรือเงื�อนไข

ต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

2. หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขแห่งสัญญา ที�ตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจง้ให้เจา้หนี�ทราบล่วงหนา้เพื�อ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

คู่แข่งทางการค้า 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรีโดยยดึหลกัปฏิบติัดงันี�  

1. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

2. ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 

3. ไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้ 

4. ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหไ้ดรั้บผลกระทบในเชิงลบ 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั� นเพื�อธํารงรักษาไว ้ 

ซึ�งสงัคมและส่วนรวมที�ดี บริษทัจึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี�  

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ�งของแก่กิจกรรมที�ธํารงไวซึ้� งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที�ดีในการให้การอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนา

อยา่งสมํ�าเสมอ   

2. ให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา ตลอดจนการ

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

3. ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือต่อสงัคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน 

บริษทัไดก้าํหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง ดงันี�  

1. การสร้างสัมพันธ์ที� ดีกับองค์กร ทั� งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู ้นําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื�อสร้าง

ความสมัพนัธ์ที�ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนืและเป็นรูปธรรม  
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2. การมอบสิ�งปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพื�อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยัของ

ชุมชน การสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง  การบูรณะซ่อมแซมวดัและ

การบริจาคทานแก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพย์และสิ� งของจําเป็นเพื�อช่วยเหลือผู ้ประสบภัย เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ  

เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนที�ประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสาํนึกใหแ้ก่พนกังานในองคก์รเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ผ่านสื�อและ

กิจกรรมภายในอยา่งต่อเนื�อง 

ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�และความรับผิดชอบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี�  

1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี�ยวกับความปลอดภัย รวมทั� ง 

การเป็นพลเมืองดีในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. รับผิดชอบต่อสงัคมในการใชท้รัพยากรทั�งในรูปวตัถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลงังานอยา่งชาญฉลาด 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อยา่งต่อเนื�อง 

บริษัทมีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื� องสิ� งแวดล้อมเพื�อปลูกฝังให้พนักงาน 

ทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที�อยูเ่สมอ ดงันี�  

1. บริษทัมีการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกดา้นสิ�งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วมอยา่งต่อเนื�อง 

2. บริษทัให้การสนบัสนุนการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มแก่สังคมและองคก์รต่างๆ รวมทั�งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทั  

3. บริษทัมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื�องความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มแก่พนักงาน เพื�อให้เกิดความเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของการดูแลสิ�งแวดลอ้มโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ระบบ

การจดัการสิ�งแวดลอ้มดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงาน 

ทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดงันี�  

1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไป

ยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บุคคลยอ่มอา้งศกัดิ� ศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื�น 

2. การปฏิบัตต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของเชื�อชาติ สัญชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ�งกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ที�การงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื�อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั  
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- บริ ษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที�  โดยกําหนดผลตอบแทนที� เหมาะสม 

ตามระเบียบของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั�นและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบติัหน้าที�พึงหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื�อชาติ 

สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขี�ข่มเหงหรือการกระทาํที�ไม่เป็นธรรม 

- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั 
 

3. การแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั     

เพื�อสร้างความยั�งยืนให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส     

การจดัใหมี้ช่องทางสาํหรับใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ�ม

ให้กบับริษทั ไดโ้ดยการส่งจดหมายทางไปรษณียต์ามที�อยู่ที�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.onetoonecontacts.com)     

ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ�งรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี�  

ส่งจดหมายถึง: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสมโภช พรเจริญววิฒัน)์ 

บริษทั วนัทูวนั  คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 1 อาคารอีสตว์อเตอร์ ชั�น 11 

วภิาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 10900 
  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลเพื�อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุป 

ผลเพื�อรายงานคณะกรรมการบริษัท ต่อไป  ทั� งนี�  บริษทั มีนโยบายในการคุ้มครองผูส่้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  

โดยจะเก็บรักษาขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั   

4.  ขั�นตอนและวธีิการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 

บริษทั ยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดส้นบัสนุนให้พนกังานของบริษทั ช่วยกนัสอดส่องดูแลหาก

พบการกระทาํใดๆ ที�ผิดหลกัธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษทั รวมทั�งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ พนกังานก็สามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษทัได ้โดยส่งเรื�อง

พร้อมเอกสาร และ/หรือหลกัฐานที�มีใหก้บัประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัโดยทาํไดท้ั�งนาํส่งดว้ยตนเอง ใส่ลงในกล่อง

รับแจง้ หรือส่งทางไปรษณีย ์โดยขอให้ระบุชื�อและนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอ

ขอ้มูลเพิ�มเติม  หากไม่มีการระบุชื�อจะไม่ไดรั้บการพิจารณา 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะนําเรื� องดังกล่าวส่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัเพื�อพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

ทั�งนี�  บริษทั จะปกป้องพนักงานผูแ้จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จ้งแก่ผูใ้ดทั�งสิ�น จะรู้เพียงประธานกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเท่านั�น 



                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 51

พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู ้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื� อ

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของบริษทั เช่น Website ของบริษทั (www.onetoonecontacts.com) และ Website HR ของบริษทั 

(www.samarthre.com) เป็นตน้ 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั�งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการ

ของบริษทั ที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียมกนั และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพ

ของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทั รวมทั�งทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต เพื�อให ้       

ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็วในเรื�องต่างๆ  เช่น 

- จดัส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที�กาํหนด โดยงบการเงินของบริษทั  

ไม่มีรายการที�ผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเงื�อนไข นอกจากนั�นเพื�อใหผู้ล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในแตล่ะไตรมาสไดดี้ยิ�งขึ�น บริษทัจะจดัทาํ

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน (Management Discussion and Analysis:MD&A) 

สาํหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.onetoonecontacts.com) 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

และกําหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บ ริหารรายงานการเปลี� ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ 

ภายใน 3  ว ันทําการนับแต่ว ันที� มีการซื� อ  ขาย  โอน หรือ รับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท  

จะเป็นผูป้ระสานงานในการจัดส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั�น      

ยงักําหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารดังกล่าว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง 
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ขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั ซึ� งนับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุ       

นิติภาวะ ในปี 2557 มีดงันี�  

  

 กรรมการ / ผู้บริหาร 

จํานวนหุ้นได้มา ณ 

วนัที� 9 พ.ค. 2557 
ได้มาระหว่างปี จําหน่ายไประหว่างปี 

จํานวนหุ้นคงเหลือ ณ 

วนัที� 31 ธ.ค. 2557 

1.นายวิชยั ศรีขวญั - - - - 

2.นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ - - - - 

3.น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล - - - - 

4.น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น 10,930 - 10,930 - 

5.นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 2,388,777 - 2,000,000 388,777 

6.นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 2,429,539 - 563 2,428,976 

7.นายธนานนัท ์วิไลลกัษณ์ 298,800 - 298,800 - 

8.นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 37,562 - - 37,562 

9.นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 11,924 - - 11,924 

10.นายประชา พทัธยากร 6,100 - 6,100 - 

11.นางสาวรุ่งจีรา ไกรวิวฒัน ์ 1,490 - - 1,490 

12.นางรัชดา นิวาศะบุตร 1,490 - 1,490 - 

13.นายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรางกูล - - - - 

14.นางสาวดวงกมล ตณัตระบณัฑิตย ์ - - - - 

- เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกบัรายการเกี�ยวโยงกนัเพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ยา่งชดัเจน 

นอกจากนั�นบริษทัยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี�  

1. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั� งแรกภายใน 60 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานที�กาํหนด 

2. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลง

ตามแบบรายงานที�กาํหนด 

3. รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไวที้� เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้จัดส่งสําเนาให ้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัที�บริษทั ไดรั้บรายงานดงักล่าว 

โดยบริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่ 

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.onetoonecontacts.com) รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี แบบ (56-1) การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที� เกี�ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส อยา่งเคร่งครัด ทั�งนี�  คณะกรรมการจะดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  
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การจดัให้มช่ีองทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี แบบ (56-1) 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการจัดทํารายงานประจําปีที� มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดของ   

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ที�จะสะท้อนให้เห็นการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปีที�ผ่านมา  

อาทิเช่น โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ 

รวมทั�งการปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นตน้  

เวบ็ไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เ ป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว  

ผูถื้อหุ้นและผู ้ที� เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื�อถือ ดังนั� น

คณะกรรมการจึงมีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบับริษทัไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.onetoonecontacts.com) 

ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 

ข่าวที�บริษทั เผยแพร่งบการเงินรวมทั�งรายงานประจาํปี (Annual Report และแบบ 56-1) ซึ�งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลได ้ 

ผู้ลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัตั�งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื�อใหบ้ริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทักบั 

ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ และประชาชนทั�วไปผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั การทาํโรดโชว ์ (Road Show) 

การประชุมร่วมกบันกัวเิคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท ์ เป็นตน้ ทั�งนี�ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้�หมายเลข

โทรศพัท ์(02) 502-6583 หรือ (02) 502-6988 หรือที� www.onetoonecontacts.com ที�อีเมล ์investor.r@oto.samartcorp.com  โดย

บริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติัดงันี�  

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 

2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั�ง 

5.     รักษาความลบัของบริษทั และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 

7. หมั�นศึกษาหาความรุ้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8.  ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื�อขายหุ้นที�บริษัท  

ไดก้าํหนดไว ้

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ต า ม ห น้ า ที� ภ า ย ใ ต้ ข้อ บั ง คั บ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ห น่ วย ง า น ที� เ กี� ย วข้ อ ง แ ล้ ว     

บริษทัจะดาํเนินการจดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชน

ทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพื�อชี�แจง และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ  

 

โดยในปี 2557 บริษทัมีการเสนอผลงานใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน สถาบนัการเงิน เป็นระยะตามแผนงาน ซึ�งสรุปไดด้งันี�  

 กิจกรรมพบปะนกัวเิคราะห์ นกัลงทุน  4 ครั� ง 

 กิจกรรมโรดโชว ์(Road Show)  10 ครั� ง 

http://www.onetoonecontacts.com/
mailto:investor.r@oto.samartcorp.com%20%20%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2
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การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั� งการปฏิบัติหน้าที� ในปีที�ผ่านมาของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอที�จะรักษากรรมการ

ที�มีคุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ดก้รรมการที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะอนุกรรมการ

ต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็น             

ผูพ้ิจารณากลั�นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา ก่อนนาํเสนอ

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั 

ทั� งนี�  บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั� งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้แล้ว ซึ� งสามารถดูรายละเอียด 

ไดใ้นเรื�องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 

งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม และ

ถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระสามารถแสดง

ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมามีคุณสมบติัที�ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�น

และความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซึ้�งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูลทาง

บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที� จะดํารงไว้ซึ� งทรัพย์สิน และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน เพื�อป้องกันมิให ้

เกิดการทุจริตหรือดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ในการนี� คณะกรรมการได้แต่งตั� งคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั�งไดแ้สดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งจะปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 

นอกจากนั�น คณะกรรมการบริษทั จะจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัไวใ้น

รายงานประจาํปีดว้ย 

หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งนี� เพื�อประโยชน์สูงสุด บริษทัจึงมีนโยบายเกี�ยวกบัความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการในเรื�องต่างๆ เช่น องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทั�งบทบาทหนา้ที�ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

5.1  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการที�มีคุณสมบติัหลากหลาย ทั�งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

เฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั�งเป็นผูที้�มีภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์กวา้งไกล  อนัจะช่วยให้การดาํเนินงาน

ของบริษทั บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งกรรมการของบริษทัทั�ง 10 ท่าน มีคุณสมบติัเป็นไป

ตามคุณสมบติัของกรรมการบริษทั ตามที�ไดก้าํหนด 
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 5.2  ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 

การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

ดงันั�นเพื�อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการ

ผูจ้ดัการมิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั  ติดตาม  ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร   

และคณะอนุกรรมการอื�นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานที�กาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั  

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี� ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง  2  

ฝ่ายเท่ากัน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ  

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั  

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื�อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทั ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทั   

เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  

การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้กรรมการผู ้จัดการนั� น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ 

มอบอาํนาจช่วง ที�ทาํใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�

อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั  

ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัไว ้ โดยการอนุมติั

รายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการ

ดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที�มีประสบการณ์ ความรู้และความชํานาญ 

จากหลากหลายสาขา จาํนวน   10   ท่าน   ประกอบดว้ย 

-  กรรมการที�เป็นอิสระ          จาํนวน 4  ท่าน (มากกวา่ 1 ใน 3  ของกรรมการทั�งคณะ) 

-  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร   จาํนวน 5 ท่าน 

-  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร   จาํนวน 1 ท่าน 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมั�นใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะตวัแทน

ของผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม 
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บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ� งในจาํนวนดงักล่าวมีกรรมการ

อิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คนที�มีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงจากฝ่าย

บริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด โดยมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย

ความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และเพื�อให้เกิดความ

สมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการมิให้เป็นบุคคล

เดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทั 

บทบาทหน้าที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทในการกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�จะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 

หรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทัในเครือ   

โดยยดึหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี�  ให้รวมถึงการ

ดูแลให้การดําเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บังคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. ส่วนกรรมการผูจ้ ัดการทาํหน้าที�เป็น

หวัหนา้คณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทั ในการบริหารจดัการ และควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบั

การบริหารงานทั�วไปของบริษทั ทั�งนี�  รายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

และกรรมการผูจ้ดัการไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ คณะกรรมการชุดยอ่ย 

5.3  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแตล่ะท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการบริษทัทั�ง 10 ท่านไม่มีท่านใดที�ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นเกิน 5 บริษทั ซึ�งเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการของบริษทัสามารถอุทิศเวลา

ในการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้เกินกวา่นโยบายที�กาํหนดไว ้

นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย

กาํหนดใหก่้อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ

เพื�อพิจารณาอนุมติั ทั�งนี�  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษทั  

5.4  ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัอยา่งโปร่งใส  โดยมี

จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหารดงันี�  

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมุ่งหวงัใหก้รรมการและผูบ้ริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งโปร่งใส และมี

คุณธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื�อประโยชน์
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ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงกาํหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับกรรมการ และ

ผูบ้ริหาร ดงันี�   

1. ปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

2. ดาํเนินกิจการของบริษทั ดว้ยความซื�อสตัย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 

3. ปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความถูกตอ้ง 

5. ปฏิบติัหน้าที� โดยหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพื�อให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในกิจการที�กระทาํกบับริษทั หรือในกิจการที� มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั

บริษทั ทั�งนี� ไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

7. รักษาขอ้มูลที�เป็นความลบัของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ให้รั�วไหลไปยงับุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5.5  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา 

  5.5.1) การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวใ้นเรื�อง  

“การประกอบธุรกิจ” หวัขอ้ “วสิยัทศัน์ และพนัธกิจ” 

การตดิตามดูแลในเรื�องจริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษัทได้มีการสื�อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ  อีกทั� งบริษัท ได้

กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที�จะตอ้งรับทราบและ

ปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทั โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ 

เป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบัที�จะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล รวมถึงใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษา

ในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนดไว ้โดย

คาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของกฎหมาย ไม่ขดัต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั  

และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั อีก

ดว้ย นอกจากนี�ทางบริษทั ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรริจใหมึ้ความเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

ในกรณีที�ปรากฎเหตุวา่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณี

เพื�อให้มีการแกไ้ขหรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแลว้แต่กรณี ทั� งนี� ผูที้�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง

วนิยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั�นขดัต่อกฎหมาย 
 

อนึ� งทางบริษทั ยงัมีอีกช่องทางหนึ� งในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกี�ยวกับการ

กระทาํผิด กฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียม โดย

บริษทั ไดก้าํหนดขั�นตอนและวธีิ  “การแจง้เบาะแสรวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส” 
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5.5.2) ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้ส่วนในการกาํหนดและใหค้วามเห็นชอบวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั  ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

และความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยคาํนึงถึงผลประโยขน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์

ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี� ให้รวมถึง

การดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)  คณะกรรมการบริษทัได้จัดให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล รวมทั�งมีการติดตามการดาํเนินการในเรื�อง

ดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอยา่งสมํ�าเสมอในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

5.5.3) การแต่งตั�งคณะอนุกรรมการ 

เพื�อกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั 

ไดแ้ต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั

ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัของบริษทั โดยมี คณะอนุกรรมการของบริษทั ทั�งหมด 6 

คณะดงันี�  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

รายละเอียด บทบาท ภาระหน้าที�  ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ 

“คณะอนุกรรมการ” นอกจากนั�นคณะกรรมการยงัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรของคณะอนุกรรมการต่างๆ และ

เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.onetoonecontacts.com) 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมประจาํไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น 

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทั ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่าน

ทราบกาํหนดการดงักล่าว  เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ ซึ� งในหนังสือเชิญประชุม        

มีการกาํหนดวาระชัดเจน  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  หน่วยงานเลขานุการบริษัท             

ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับ

คณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  5 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อใหค้ณะกรรมการไดมี้

เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม  โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่

http://www.onetoonecontacts.com/
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กรรมการไม่นอ้ยกวา่   7  วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนั�น  หากกรรมการท่านใด

ประสงคที์�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทาํได ้ โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อ

พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ  

นอกจากนั�น  คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหค้ณะกรรมการมีจาํนวนองคป์ระชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะ

ลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 
 

โดยในปี 2557 ที�ผา่นมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทั�งสิ�น 5 ครั� งซึ�งสรุปไดด้งันี�  

รายชื�อกรรมการ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตั�งแต ่

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 (ปี – เดือน) 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุม

ทั�งหมด (ครั� ง) 

1.นายวชิยั         ศรีขวญั 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

2.นายชยัศกัดิ�     องัคสุ์วรรณ 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

3.น.พ. ระเฑียร  ศรีมงคล 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

4.น.พ.ไพโรจน์   บุญคงชื�น 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

5.นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์ 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

6.นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

7.นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

8.นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

9.นายศิริชยั       รัศมีจนัทร์ 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

10.นายประชา   พทัธยากร 27 มีนาคม 2556 1 ปี 9 เดือน 5/5 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื� องต่างๆ ซึ� งสรุปสาระสําคัญ 

ของเรื�องที�พิจารณาไดด้งันี�  

- รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 และผลการดาํเนินงานรายไตรมาสของปี 2557 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ สาํหรับปี 2557 

- รับทราบความคืบหนา้เรื�องการลงทุนในประเทศกมัพชูา 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั� งคณะและรายบุคคล และคณะอนุกรรมการบริษัท 

ประจาํปี 2556 

- รับทราบผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ (MD) และเลขานุการบริษทั ประจาํปี 2556 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการประชุมครั� งก่อน 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานของบริษทั  สาํหรับปี 2557 

- พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

- พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 พร้อมรายงานผูส้อบบญัชี 

- พิจารณาอนุมติัจดัตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อความยั�งยนื (Sustainable Development Committee) 

- พิจารณาอนุมติัเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์รของบริษทั 

- พิจารณาอนุมติัเปลี�ยนแปลงผูบ้ริหารในคณะเจา้หนา้ที�บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- พิจารณาแต่งตั�งเลขานุการบริษทั แทนท่านเดิมที�พน้จากตาํแหน่ง 

- พิจารณาเปลี�ยนแปลงผูมี้อาํนาจและเงื�อนไขการลงนามในเอกสารทางการเงิน 
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- พิจารณาอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 

- พิจารณาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

- พิจารณาเรื�อง / วาระที�นาํเสนอในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 2557 

- พิจารณาอนุมติัการทาํประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที�ของบริษทั 

- พิจารณาการต่อสญัญาวา่จา้งการใหบ้ริการดา้นบริหารและการจดัการกบั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

- พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของ One to One (Cambodia) Company Limited 

- พจิารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดิอนแรกของปี 2557 

- พิจารณาอตัราการขึ�นเงินเดือนประจาํปี 2558 การกาํหนดโบนสัประจาํปี 2557 และนดยบายการจ่ายโบนสั ปี 2558 

- พิจารณาแต่งตั�งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ 

- พิจารณาการเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ้น การส่งคําถามเกี�ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู ้ถือหุ้น 

โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

ทั� งนี�  บริษัท ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการ พร้อมที�จะใหค้ณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้
 

 2) คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการต่างๆ ไดมี้การประชุมอยา่งสมํ�าเสมอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อ

พิจารณาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั�งสิ�น 4 ครั� งเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

รายชื�อคณะกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม (ครั� ง) 

1. น.พ. ระเฑียร  ศรีมงคล 4/4 

2. นายวชิยั ศรีขวญั 4/4 

3. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ 4/4 

4. น.พ.ไพโรจน์ บุญคงชื�น 4/4 
 

 คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั�งสิ�น 12 ครั� งเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

รายชื�อคณะกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม (ครั� ง) 

1. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ 12/12 

2. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ 12/12 

3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 12/12 

4. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 12/12 

5. นายประชา พทัธยากร 12/12 
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 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ในปี 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมทั�งสิ�น 2 ครั� งเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง  ๆโดยมีรายละเอียดดงันี�  

รายชื�อคณะกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม (ครั� ง) 

1. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ 2/2 

2. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล 2/2 

3. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น 2/2 

4. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 2/2 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั�งสิ�น 3 ครั� งเพื�อพจิารณาเรื�อง

ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

รายชื�อคณะกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม (ครั� ง) 

1. นายวชิยั ศรีขวญั 3/3 

2. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล 3/3 

3. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น 3/3 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุมทั�งสิ�น 2 ครั� งเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยมี

รายละเอียดดงันี�  

ชื�อ การเขา้ร่วมประชุม (ครั� ง) 

1. นายวฒัน์ชยั         วไิลลกัษณ์  3/3 

2.  นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์  3/3 

3.  นายธนานนัท ์     วไิลลกัษณ์  3/3 

4.  นางสุกญัญา       วนิชจกัร์วงศ ์ 3/3 

5. นายศิริชยั             รัศมีจนัทร์ 3/3 

6. นายประชา           พทัธยากร 3/3 

7. นางสาวดวงกมล   ตณัตระบณัฑิตย ์ 3/3 

8. นางสาวรุ่งจีรา       ไกรววิฒัน์ 3/3 

9. นางรัชดา              นิวาศะบุตร 3/3 
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 คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

ในปี 2557 คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนืมีการประชุมทั�งสิ�น 1 ครั� งเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยมี

รายละเอียดดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นางสุกญัญา           วนิชจกัรวงศ ์ 2/2 

2.  นางสาวรุ่งจีรา        ไกรววิฒัน์ 2/2 

3. นายวฒิุนนัท ์          ชมภู 1/1 1) 

4. นางรัชดา                นิวาศะบุตร 2/2 

5. นายณฐักิตติ�            วฒันะจนัทรางกลู 1/1 2) 

6. นางสาวชฎาพร       ไพฑูรย ์ 1/1 3) 

7. นางสาวนฤชล         ไวทยานุวตัติ 1/1 4) 

หมายเหต ุ  1)     ลาออกจากคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนื เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2557 
  2)      เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนืเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2557   

  3 )     ลาออกจากคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนื เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2557 
          4)      เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2557  ซึ� งหลงัจากเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งยงัมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

ทั�งนี�  รายละเอียดการพิจารณาเรื�องต่างๆ ของการประชุมคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในรอบปี 2557 ไดเ้ปิดเผยไว้

ในรายงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะซึ�งอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557  

การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี 2557 กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยูด่ว้ยเพื�ออภิปราย

ปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ 

5.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน  

เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี�  

1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  

2. กรณีที�กรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทั บริษทัจะดาํเนินการเสมือนกบับริษทั 

ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึ�งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั�นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการ

ทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทั  หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื�อขายหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อ

ประโยชน์ในการซื�อขายหุน้ของบริษทั  
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5. ระหวา่งที�ปฏิบติังานใหบ้ริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือ

วา่เป็นความลบัของบริษทั เพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั�งสิ�น ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน        

การปฏิบติังานขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั  เป็นตน้ 

โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ�น บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ 

ผูที้� เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ   

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ� งคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุก

ครั� ง รวมทั� งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้น

รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน โดยการพิจารณาสาํหรับรายการที� เกี�ยวโยงกนั กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งไม่อยู่

ในที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั�งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้  

5.7  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 สามารถดูรายละเอียดระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเรื�อง “การควบคุมภายในและการบริหาร

จดัการความเสี�ยง” ภายใตห้วัขอ้ “การควบคุมภายใน” 

5.8 การบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเสี�ยง ที�จะทาํให้ธุรกิจดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื�อง    

จึงได้แต่งตั� งคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง เพื�อช่วยพิจารณากลั�นกรองความเสี� ยงสําคัญ รวมถึงนําเสนอ              

แนวทางแก้ไขที�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงร่วมกนักาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2557 มีการ

ประชุมการบริหารความเสี�ยงรวม 3 ครั� ง เพื�อพิจารณาเรื�องที�สาํคญัสรุปได ้ดงันี�  

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี�ยงประจาํปีที�ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานไดท้าํการประเมินความเสี�ยง 

2. จดัระดบัความสาํคญัของความเสี�ยงพร้อมกาํหนดผลกระทบที�เกิดขึ�น เพื�อกาํหนดวธีิการบริหารความเสี�ยง 

3. ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี�ยง ภายใตน้โยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี�ยงที�กาํหนดไว ้โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํการติดตาม และสอบทานการบริหาร

ความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีความมั�นใจวา่การบริหารความเสี�ยงของบริษทั   

มีความต่อเนื�องดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับหลกัและแนวทางปฏิบัติในการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 

รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที�

เกี�ยวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น เพื�อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไวอ้ยา่งรอบดา้นเป็นการล่วงหนา้ 

เพื�อใหบ้ริษทั สามารถบริหารความเสี�ยง และดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ั�งยนืตลอดไป 
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5.9  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดใหมี้การประเมินตนเองของกรรมการทั�งคณะเป็นประจาํปี 2557 

เพื�อมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ที�ดี โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั ทั�งคณะใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2557 เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2557 และได้

จดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทั เพื�อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องต่างๆ ดงันี�   

- โครงสร้างของคณะกรรมการ 

- การกาํหนดกลยทุธ์และทิศทางบริษทั  

- การติดตามและการประเมินผลงานฝ่ายจดัการ 

- ความรับผิดชอบตามหนา้ที�ของคณะกรรมการ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั� งคณะในรอบปี 2557 ที�ผ่านมาซึ� งประเมินโดย

กรรมการบริษทัทั�ง 10 ท่านในภาพรวมทั�ง 4 หวัขอ้ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 96.54  
 

   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ กาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั� งคณะเป็นประจาํปี 2557 

เพื�อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล และนาํผลการประเมินมาใชใ้น

การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื�อง โดยการ

ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลใช้แบบประเมินที�ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2557 เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2557 และได้

จดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัเพื�อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องต่างๆ ดงันี�   

- คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 

- บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบ 

- การประชุม 

- การพฒันาตนเอง 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคลในรอบปี 2557 ที�ผ่านมาซึ� งประเมินโดย

กรรมการบริษทัทั�ง 10 ท่านในภาพรวมทั�ง 4 หวัขอ้ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 98.88 
 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที�ผ่านมา จึงจัดให้มีการ

ประเมินผลโดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงันี�  

- องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- อาํนาจหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

- การฝึกอบรมและทรัพยากร 

- การประชุม 
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- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความสมัพนัธ์กบัผูอ้าํนวยการตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในรอบปี 2557 ที�ผ่านมาซึ� งประเมินโดย

กรรมการตรวจสอบทั�ง 4 ท่านในภาพรวมทั�ง 7 หวัขอ้ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.85 

 การประเมนิตนเองของคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ  

ประจาํปี 2557 ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื เพื�อนาํผลการประเมินที�ไดไ้ป

พฒันาการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และเป็นไปตามหน้าที� ความ

รับผิดชอบ ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2557 เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2557 และได้

จดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัเพื�อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องต่างๆ ดงันี�   

- โครงสร้างของคณะกรรมการ 

- หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- การติดตามการปฏิบติังาน 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การพฒันาและการฝึกอบรม 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการในรอบปี 2557 ที�ผา่นมาในภาพรวมทั�ง 5 หวัขอ้มีดงันี�  

1.   คณะกรรมการบริหาร ซึ�งประเมินโดยกรรมการบริหารทั�ง 5 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิด

เป็นร้อยละ 99.17 

2.   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ซึ� งประเมินโดยกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทั�ง 4 ท่าน ผลการประเมินอยู่

ในระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.03 

3.   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ซึ� งประเมินโดยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ทั�ง  3 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.90 

4.   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งประเมินโดยกรรมการบริหารความเสี�ยงทั�ง 9 ท่าน ผลการประเมินอยู่

ในระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 96.75 

5.   คณะกรรมการเพื�อความยั�งยืน ซึ� งประเมินโดยกรรมการเพื�อความยั�งยืนทั�ง 5 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่น

ระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.45 
 

 การประเมนิกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการประจาํปี 2557 

เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษทั จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที�  6/2557 เมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งแบบ
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ประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัเพื�อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ 

ดงันี�   

- ความเป็นผูน้าํ 

- การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ ์

- การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

- ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

- การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

- การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 

- การสืบทอดตาํแหน่ง 

- ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในรอบปี 2557 ที�ผา่นมาซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทั 9 

ท่านในภาพรวมทั�ง 9 หวัขอ้ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.93 

 การประเมนิเลขานุการบริษัท 

เพื�อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้กําหนด 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษทั ประจาํปี 2557 โดยใช้แบบประเมินที�ได้รับการอนุมติั

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2557 

และไดจ้ดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทั เพื�อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องต่างๆ ดงันี�   

 

- ทกัษะความรู้ ความสามารถของเลขานุการบริษทั 

- การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ 

- การติดต่อและประสานงาน 

- การจดัเก็บเอกสาร 

- การจดัประชุม 

- การกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการแต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมินเลขานุการบริษทั โดยผลการประเมินการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั  

ในรอบปี 2557 ที�ผา่นมาซึ�งประเมินโดยกรรมการบริษทัทั�ง 10 ท่านในภาพรวมทั�ง 6 หวัขอ้ถือวา่อยูใ่นระดบั  

ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 90.45 

5.10  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทักาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั� งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ โดยจดัใหมี้คู่มือกรรมการเอกสารและขอ้มูล

ที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการใหม่ รวมทั�งการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะของธุรกิจ และแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานดา้นตา่ง  ๆ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  ทั�งนี�  คู่มือกรรมการของบริษทั ไดค้รอบคลุมในเรื�องต่าง  ๆดงันี�  
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- ขอ้มูลเกี�ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

- ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

- ภาระหนา้ที� และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั  

นอกจากนั�นเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ บริษทัยงัไดส้นบัสนุนให้กรรมการได้

เขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั�ง

หลกัสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั ซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

โดยในแต่ละปีบริษทั จะนาํส่งหลกัสูตรการอบรมที�จดัโดยสถาบนัต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเขา้ร่วมการ

อบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของกรรมการ 

5.11 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูที้�มีคุณวฒิุและประสบการณ์ที�เหมาะสมเสนอต่อที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งเป็นเลขานุการบริษทั โดยที�ประชุมคณะกรรมการครั� งที� 3/2557 

เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติแต่งตั�งนางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ เป็นเลขานุการบริษทั ทั�งนี�  บทบาทหนา้ที�และ

ความรับผิดชอบเลขานุการบริษทั ไดก้าํหนดคุณสมบติัเลขานุการบริษทัไวด้งันี�  

1. ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั� งให้คาํแนะนําแก่กรรมการเกี�ยวกับขอ้บังคบัของบริษทั และ

กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษทั  และการประชุมผูถื้อหุ้นรวมทั�ง

ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น 

ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง   

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั�งจดัส่งสาํเนารายงาน

ดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที�บริษทั ไดรั้บ

รายงานนั�น 

ในกรณีที� เลขานุการบริษัท พ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั  

พิจารณาแต่งตั�งภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที�เลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที� และให้

คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�แทนในช่วงเวลาดงักล่าว  

ประวติัการศึกษาและการทาํงานของนางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ ไดแ้สดงไวใ้นเรื�อง “รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั”  

 

 



                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 68

9.2  คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ

คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 4 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล 1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายวชิยั ศรีขวญั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมี นายสมโภช พรเจริญววิฒัน์2 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ        1     กรรมการที�มีความรู้และประสบการณ์ที�เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้
    2     ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั�งนายสมโภช พรเจริญวิวฒัน์  

          ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ได้รับมอบหมาย  

โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือ

ของงบการเงินได ้ โดยบริษทัจะระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) วา่กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าวและกรรมการ

ตรวจสอบรายนั�นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติ

เห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่การดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํใหค้วาม

เป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัดว้ย 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก หรือเสนอเลือกกลบัเขา้มาใหม่ บุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระ

เพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อ

ประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานกังาน ก.ล.ต. ทั� งนี�  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

7.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อย 

ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

8. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 5 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ กรรมการ 

3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ 

4. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ กรรมการ 

5. นายประชา พทัธยากร กรรมการ 

โดยมี นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา 

คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

แต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี  ซึ�งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั� งที� 3/2556 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 ไดอ้นุมติัขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของ 

บริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที�ได้กําหนดไว ้ให้เป็นไป 

ตามที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทั ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั  เพื�อ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื�อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทั ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัของบริษทั   

เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

6. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบใหค้ณะกรรมการบริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง 

ที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติั

รายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้ โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

สาํนกังาน ก.ล.ต.  หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 4 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น กรรมการ 

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ 

4. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ กรรมการ 

โดยมี นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทั และ/หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรง

ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั� งที� 3/2556 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 ไดอ้นุมติัขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั  และการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการที�บริษทัจดัตั� งขึ�น รวมทั�งผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญัๆ ของบริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 

4. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

5. ดูแลใหห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการที� ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 3 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายวชิยั ศรีขวญั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

2. น.พ. ระเพียร ศรีมงคล กรรมการ 

3. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น กรรมการ 

โดยมี นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

ใหม่ได้ โดยได้รับเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทั  สําหรับการแต่งตั� งกรรมการทดแทนในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั  เพื�อพิจารณาแต่งตั�งต่อไป 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั� งที�  3 /2556 เ มื�อว ันที�  9 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าที� และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั  และ / หรือ ผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระและในกรณีอื�น  ๆ

2.  สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทั ในกรณีที�มีตาํแหน่งวา่งลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพื�อ

พิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั�งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  
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3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สาํหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษทั  

คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ  สอดคลอ้งกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทั และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ�นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั  

5. พิจารณากลั�นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ของบริษทั  

6. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�จะเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งวา่ ไม่ไดเ้ป็นผูที้�ถูกขึ�นบญัชีดาํหรือ

ถอดถอนจากบญัชีรายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี�จดัทาํขึ�น 

7. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวติั 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 9 ท่านดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  กรรมการ 

3.  นายธนานนัท ์วไิลลกัษณ์  กรรมการ 

4.  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ 

5. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ กรรมการ 

6. นายประชา พทัธยากร กรรมการ 

7. นางสาวดวงกมล ตณัตระบณัฑิตย ์ กรรมการ 

8. นางสาวรุ่งจีรา ไกรววิฒัน ์ กรรมการ 

9. นางรัชดา นิวาศะบุตร กรรมการ 

โดยมี นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทั  และ / หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีซึ� ง

กรรมการที�ครบกําหนดวาระการดํารงตาํแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง ทั� งนี� กําหนดให้

กรรมการบริหารความเสี�ยงที�ไดรั้บการแต่งตั�ง คดัเลือกสมาชิก 1 ท่านใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี�ยง โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. กําหนดทิศทางธุรกิจที�ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี� ยงที�สําคัญ พร้อมทั� งกําหนดกลยุทธ ์

ในการบริหารความเสี�ยงนั�น 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 

3. กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านั�น 



                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 73

4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจวา่การสาํรวจความ

เสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั�นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั�งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนืประกอบไปดว้ยกรรมการทั�งหมด 6 ท่าน ดงันี�  

ชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นางสุกญัญา วนิชจกัรวงศ ์ ประธานกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

2.  นางสาวรุ่งจีรา ไกรววิฒัน์ รองประธานกรรมการ 

3. นายวฒิุนนัท ์ชุมภู กรรมการ 

4. นางรัชดา นิวาศะบุตร กรรมการ 

5. นายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรางกลู 1 กรรมการ 

6. นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหต ุ  1     ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั�งนายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรางกูล 

         ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โดยมี นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการเพื�อความยั�งยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทั และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

แต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพื�อความยั�งยนืใหมทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งแรกหลงัการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี ซึ�งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทั  

2. ใหค้วามเห็นชอบกลยทุธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

3. ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของบริษทั 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

9.3   การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอ

บุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง  

พร้อมทั�งพิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในกรณี

ที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคล

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติั ยกเวน้กรณีที�มีการแต่งตั�งกรรมการเขา้

ใหม่หรือกรรมการออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาก่อนที�จะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป 
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โดยการแต่งตั�งกรรมการ ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง โดยผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนน

เสียงที�มีอยู่ทั� งหมดเลือกตั� งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย

เพียงใดไม่ได ้ นอกจากนั�น บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทั        

ไดเ้สนอชื�อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ทั�งนี�สาํหรับการเลือกตั�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มี

คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ ซึ�งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั�น คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั�ง

คณะอนุกรรมการขึ�นเพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ หรือพจิารณาเรื�องตา่งๆ ที�สาํคญัตอ่บริษทัซึ�ง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทั�งนี�  สาํหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะอนุกรรมการดงักล่าว 

จะตอ้งผ่านขั�นตอนการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหาร 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลงซึ� ง

นอกจากบริษัทจะตั� งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคล 

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยงัได้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูงขึ� น   

โดยทาํการคดัเลือกบุคคลที�จะปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ

ตาํแหน่งไดใ้นอนาคต ทั�งนี�  เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทุนผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังานวา่การดาํเนินงานของบริษทัจะ

ไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 

9.4    การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัมีนโยบายที�จะลงทุนในธุรกิจที�มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายไดที้�แน่นอน และมีความเสี�ยงในระดบัที�เหมาะสมกบั

ผลตอบแทนในการลงทุน ทั�งนี�  การขออนุมติัในการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนเรื� องหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มีนัยสําคญัที�เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 โดยบริษทัจะกาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตาม

สดัส่วนการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยตวัแทนของบริษทัมีหนา้ที�ออกเสียงในที�ประชุมตามแนวทางหรือ

ทิศทางที�คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาไว ้

9.5  การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลในเรื�องการใชข้อ้มูลภายในที�เป็นความลบัและมีสาระสาํคญัที�ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื�อมิให้

บุคคลทั�งภายในและภายนอก นาํขอ้มูลภายในของบริษทั ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบ

ขอ้มูล ซึ�งไดมี้การนาํระบบการเขา้รหสัในการเขา้ถึงขอ้มูล และระบบสารสนเทศ  (IT System) มาใช ้ เพื�อป้องกนัการเขา้ถึง

ขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก และการกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั ใหก้บัพนกังานระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสม

กบัความรับผดิชอบ และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน นาํขอ้มูล

ภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื�อขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัสามารถในช่วง 1 เดือนก่อนการ

เผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มลูที�สาํคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั นอกจากนั�นยงักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผย
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูที้�เกี�ยวขอ้งใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เมื�อมีการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทัโดยได้

กาํหนดแนวปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวใหทุ้กคนใน

องคก์รยดึถือปฏิบติั 

บริษทัไดท้าํการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทราบเกี�ยวกบัภาระหนา้ที�การรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัทั�ง

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย 

โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์  ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ และบทกาํหนดโทษตาม

มาตรา 59 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั�งนี�กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าว

ใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

กาํหนดใหมี้การเปลี�ยนแปลงรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทุกครั� ง 

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหนา้ที�ติดตามดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 

อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม 
 

9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีให้กบัผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้ก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จาํนวน 800,000 บาท และ 298,679.20 บาทตามลาํดบั โดยมีค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่าย

เอกสาร และอื�นๆ รวม 17,578.07 บาท  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

10.1      นโยบายภาพรวม 
บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อความยั�งยนืของกิจการและสงัคม

โดยรวม ซึ�งนอกเหนือจากการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมที�กระทาํมาอยา่งต่อเนื�องในรูปแบบของการจดัโครงการ

ส่งเสริมนวตักรรม การจดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และการบริจาคแลว้ บริษทัยงัดาํเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึ�น ดว้ยการจดัตั�ง

คณะทาํงานเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม เพื�อความยั�งยนืของกิจการและสงัคม โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครั� งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั�งคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนืขึ�น ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการ

เป็นประธานกรรมการ  หวัหนา้ของแตล่ะสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษทัเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง และ

กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นเลขาคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื จาํนวนสมาชิกของคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนืมี 5 คน ทาํ

หนา้ที�ร่วมกนั เพื�อกาํหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทัอยา่ง

เป็นรูปธรรม อนัจะนาํมาซึ�งแนวทางในการติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผลการดาํเนินงานดา้น CSR  และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั นอกจากนี�แลว้คณะกรรมการเพื�อความยั�งยนืมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง และมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษทัในการประชุม ครั� งที� 2/2557 เมื�อวนัที� 9  พฤษภาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติันโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ดงันี�   
 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. ดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วน  

ไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั 

2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตวั

เพื�อทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนส่วนรวม 

3. ส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้มกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทั เพื�อใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันา 

และดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มใหท้ั�วถึงทั�งองคก์ร 

4. ส่งเสริมใหมี้โครงการ หรือกิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
 

ในการพฒันาเพื�อความยั�งยนื บริษทัมีการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีการ

พิจารณาประเดน็ดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยนืตามระดบันยัสาํคญั เพื�อดาํเนินการอยา่งเหมาะสม ทั�งนี�  โดยมีนโยบายและกลยทุธ์ที�

ใชใ้นการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันี�   

ผู้มส่ีวนได้เสีย นโยบายและกลยุทธ์ที�ใช้ดูแล 

1. ลูกคา้ ส่งมอบงานบริการที�มีคุณภาพชั�นเลิศใหแ้ก่ลูกคา้ ตลอดจนยดึมั�นในจริยธรรมและความซื�อสตัยท์าง

ธุรกิจเพื�อการเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนืตามความคาดหวงัของลูกคา้  

2. พนกังาน เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการจา้งงานอยา่งเป็นธรรม พฒันาความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรม

และใหค้วามรู้แก่พนกังานโดยหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกองคก์ร เพื�อการพฒันาศกัยภาพของตวั

พนกังาน ดูแลความปลอดภยัในชีวติและสุขอนามยั จดัใหมี้สวสัดิการที�เหมาะสม  

3. คู่คา้ จดัหาสินคา้และบริการอยา่งมีระบบ มีมาตรฐานตามหลกัการแขง่ขนัทางการคา้ ตามสญัญา และ

จรรยาบรรณ 

4. ผูถื้อหุน้ ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั เพื�อประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย นโยบายและกลยุทธ์ที�ใช้ดูแล 

5. เจา้หนี�  ยดึมั�นในสญัญาหรือเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

6. สงัคม ส่วนรวม  

และชุมชน 

ใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือในทุกทาง สร้างความสมัพนัธ์ที�ดีและประสานความร่วมมือในการพฒันา

ชุมชนอยา่งย ั�งยนืและเป็นรูปธรรม ปลูกฝังจิตสาํนึกใหพ้นกังาน ในองคก์รตระหนกัถึงความรับผดิชอบตอ่

สงัคม ชุมชน ผา่นสื�อและกิจกรรมภายใน 

7. สิ�งแวดลอ้ม ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั  

ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริม

ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม 

8. คู่แข่งทางการคา้ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี 

ทั�งนี�  รายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผา่นมา บริษทัได้

เปิดเผยไวใ้นส่วนของ “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” 
 

บริษทัมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื�อจดัสรรทรัพยากรใหร้องรับการดาํเนินงานตามลาํดบัความสาํคญั รวมทั�งใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั�งนี� เพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยนืของบริษทัโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงตอ่การ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือลูกคา้และพนกังาน บริษทัไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกิจที�แสดงถึงการคาํนึงถึงลูกคา้และพนกังานซึ�ง

เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียที�สาํคญั  ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งในการดาํเนินธุรกิจปกติ ดงันี�  
 
วิสัยทศัน์ และพันธกิจ 

ตลอดระยะเวลาการให้บริการลูกคา้กวา่ 15 ปี บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) มุ่งมั�นต่อวิสัยทศัน์ในการกา้วสู่การ

เป็นผูใ้หบ้ริการอนัดบัหนึ�งในการนาํเสนอ Customer Management Solutions ที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบ

ดว้ยสินคา้และบริการที�เปี� ยมดว้ยคุณภาพ เราพร้อมตอบสนองทุกรูปแบบของความตอ้งการของลูกคา้และเราไม่เคยหยดุนิ�งที�จะ

คิดคน้และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ที�จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นงานบริการใหแ้ก่ทุกธุรกิจของคุณ 
   

“บริษทัฯ มีความเชื�อมั�นเป็นอยา่งยิ�งว่าความสาํเร็จของลูกคา้คือความสําเร็จของบริษทั เรามุ่งมั�นที�จะส่งมอบงานบริการที�มีคุณภาพ 

ชั�นเลิศใหแ้ก่ลูกคา้ ความสาํเร็จของธุรกิจของลูกคา้เปรียบเสมือนความสาํเร็จของบริษทัและพนกังานทุกคน บริษทัมีความมุ่งมั�น ทุ่มเท

ที�จะพฒันาธุรกิจใหมี้ความมั�นคงและแขง็แกร่ง โดยยึดมั�นในจริยธรรมของความซื�อสัตยท์างธุรกิจเพื�อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่ง

ย ั�งยนืตามความคาดหวงัของลูกคา้และผูถื้อหุน้” 
 

ในส่วนของพนกังาน บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่า และเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษทั โดยบริษทั ดาํเนินการให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และมีการฝึกอบรมเพื�อให้ความรู้แก่

พนักงานโดยหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกองค์กรเพื�อการพฒันาศกัยภาพของตวัพนักงานเอง  รวมถึงการให้ความรู้และ

ส่งไปอบรม ในกิจกรรมที�เกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั�น โดยรายละเอียดแสดงไวใ้น      

“ขอ้ 5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม” รวมทั�งกาํหนดนโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร ซึ�งแสดงรายละเอียดไวแ้ลว้

ในหมวด “โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้วัขอ้ “นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” 
 

10.2   การดําเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
บริษทัดาํเนินงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม (นโยบายการปฏิบติัต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัแลว้ สามารถดูรายละเอียดไดที้�หมวด “การกาํกบัดูแลกิจการ” 

ภายใตห้วัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” และเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.onetoonecontacts.com) โดยยดึหลกัในการปฏิบติั 9 ประการ คือ 
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1. การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

3. การต่อตา้นการทุจริต 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

6. ความรับผิดขอบต่อผูบ้ริโภค 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

8. การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ�งไดจ้ากการดาํเนินงานที�มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

การดาํเนินงานตามหลกัการ 9 ประการมีดงันี�  
 

1. การกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลที�ดใีห้เป็นวฒันธรรมองค์กร ยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

บริษทัตระหนกัดีวา่การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื�นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัให้

เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของกิจการ ดว้ยเหตนีุ�บริษทัจึงจดัใหมี้นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�

เป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื�อให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัโดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัซึ�งเป็นหน่วยงานกาํกบัการ

ปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ที�ดูแลใหบ้ริษทั กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

รวมทั�งกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งในปี 2557 บริษทัไดด้าํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยสามารถดู

รายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” 
 

 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

มุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม  และมีจริยธรรม  ใส่ใจการปฏิบัตติามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษทัไดมี้การดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจ สาํหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัใหย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื�อสตัย ์ สุจริต และเป็นไปอยา่งมี

มาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั�งครอบคลุมในเรื�องของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน 

ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี�  ตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที�ผูมี้

ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทั�วถึงไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติั โดยได้

เปิดเผย “จริยธรรมธุรกิจ” ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.onetoonecontacts.com) นอกจากนั�นคณะกรรมการบริษทัได้

มอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติั

จริยธรรมของบริษทัอยา่งเคร่งครัด ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ 

“จริยธรรมธรุกิจ” 

http://www.onetoonecontacts.com/


                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 79  

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

กาํหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยกาํหนดไว้ในคู่มอืจริยธรรมธุรกจิของบริษัท 

ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ ที�ประชุม

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครั� งที� 2/2557 และครั� งที� 1/2558 ไดท้บทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั�น และเสนอให้

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2558 พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขนโยบายการต่อตา้น

การทุจริตใหส้มบูรณ์ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาความยั�งยนืสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยนโยบายดงักล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ  

• ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 

• การบริจาคเพื�อการกศุลและเงินสนบัสนุน  

• การรับและใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อื�นใด  

นอกจากนี�  บริษทัยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชั�น ดงันี�  

• กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  

• การป้องกนั  

• การจดัอบรมและสื�อสาร  

• การรายงานและช่องทางการรายงาน  

• การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

ซึ� งผลจากการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในปีที�ผ่านมา บริษทั ไม่มีกรณีการกระทาํผิดดา้นทุจริต หรือกระทาํผิด

จริยธรรม พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบัติของบริษทั ซึ� งไดมี้การแก้ไขและชี�แจงระเบียบ

ปฏิบติัที�ถูกตอ้งใหพ้นกังานทราบแลว้ นอกจากนี�  ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนื�องจากประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั และไม่มีกรณีเกี�ยวกบัชื�อเสียงในทางลบของบริษทัอนัเนื�องมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ที�สอดส่อง

ดูแลของคณะกรรมการ 

 

โดยบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที�ได้รับอนุมัติไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต ์

www.onetoonecontacts.com เพื�อให้พนกังานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทั�งนี�  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริต คอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�

ผ่านมา และการเขา้ร่วมอบรมเกี�ยวกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในเรื�อง “การต่อตา้นการทุจริต 

คอร์รัปชั�น” 
  

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

ให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน  ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ 

เสมอภาค  ไม่แบ่งแยกเพศ  และชนชั�น  ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

บริษทัยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดสิทธิ

มนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลบักนับริษทัจะสร้างองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน พร้อมทั�งปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานของบริษทั 

ยดึถือและปฏิบติัตาม โดยบริษทัไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื�อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการถือปฏิบติัดงันี�   
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 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคล

อื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บุคคลยอ่มอา้งศกัดิ� ศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื�น 
 

 

 การปฏิบัตต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเรื�องของเชื�อชาติ สัญชาติ ภาษา 

ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา 

- พนักงานตอ้งปฏิบติัต่อกันดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึ� งกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที�การงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสื�อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั  

- บริษทัใหโ้อกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของ

บริษทัและใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั�นและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบติัหนา้ที�พึงหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื�อชาติ สัญชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขี�ข่มเหงหรือการกระทาํที�ไม่เป็นธรรม 

- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั 
 

5. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ดําเนินการเพื�อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทํางาน และกําหนดเงื�อนไข รวมทั�งสภาพการจ้างงานที�เหมาะสมตาม

กฎหมายแรงงานพื�นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะของบุคลากร อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้พนักงานมคุีณภาพชีวติที�ด ี  

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุ

เป้าหมายของบริษทั  บริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  และหลกัจริยธรรม  เพื�อสร้างความยติุธรรม ความมั�นคงและ

ความสงบสุขในสงัคม บริษทัจึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัที�เป็นธรรมทั�งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�ง โยกยา้ย และ

สวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรม  ในดา้นต่างๆ อาทิ 

1. เคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” 

ภายใตห้วัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื�อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบติั”  

2. กาํหนดให้มี “นโยบายสวสัดิการและผลตอบแทน”  โดยคาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบติังานเต็ม

ความสามารถ มีความเป็นธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบติัที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ค่า

งานให้มีความเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัระดบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัที�

สามารถแข่งขนัไดห้รือเท่าเทียมกบัอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนของบริษทัชั�นนาํอื�นๆ โดยปีนี� ไดเ้ตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 ในส่วนของสวสัดิการต่างๆ บริษทัจดัใหมี้การประกนัชีวติหมู่ใหก้บัพนกังานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการ

ตรวจสุขภาพประจําปี มีการจัดตั� งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ เพื�อเป็นหลักประกันความมั�นคงในชีวิตการทํางาน มี

ประกันสังคมให้กบัพนักงาน มีการจัดเงินกูย้ืมกรณีประสบอุบติัภยัหรือเจ็บป่วย มีเงินเช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือ
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บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย รวมทั� งมีส่วนลดในการซื�อผลิตภณัฑ์ของบริษทั      

เป็นตน้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ในเรื� อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใตห้ัวขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื� อง 

“นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน”  

3. กาํหนดใหมี้ “นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยั” โดยบริษทัจดัใหมี้ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของ

พนกังานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย  ดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อ

ชีวติและสุขอนามยัของพนกังาน โดยมีการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม คือมีการแต่งตั�งเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัและผูที้�

เกี�ยวขอ้งทุกระดบั มีการจดัอบรมและปลูกจิตสาํนึกเกี�ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน มีการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี ใชร้ะบบสแกนนิ�วมือเขา้-ออก ประตสูาํนกังาน จดัใหมี้การ

ตรวจรักษาพยาบาล และใหบ้ริการทางการแพทยเ์บื�องตน้ รวมทั�งใหบ้ริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และมีการตรวจ

สุขภาพประจาํปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ”  ภายใตห้วัขอ้  “จริยธรรมธุรกิจ”  

เรื�อง  “นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน”  

4. กาํหนดใหมี้ “นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น 

- การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร บริษทักาํหนดกลยทุธ์ และนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเนน้เพิ�ม

ประสิทธิภาพการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพฒันากระบวนการทาํงานใหเ้หมาะสม มี

การสรรหาและคดัเลือกพนกังานโดยยดึหลกั “ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กบัความเป็นคนดี” มีการคดัเลือก

อยา่งโปร่งใส เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน เป็นนโยบายที�มุง่เนน้การสรรหาบุคลากร เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากร

นั�นๆ ประสบความสาํเร็จในสายอาชีพในกลุ่มสามารถ เพื�อนาํไปสู่ความสาํเร็จที�ย ั�งยนืของบริษทั   

-  การสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองคก์ร บริษทั ส่งเสริมให้มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยมุ่งเนน้

การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดการประสานงานและการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  การวางแผนพฒันาอาชีพ บริษทันาํแนวทาง Competency มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เพื�อการวเิคราะห์ วางแผน 

และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานแต่ละคน  

-  การจดัฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยจดัใหมี้การอบรมทั�งภายในและภายนอกบริษทั เพื�อส่งเสริม

และพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังาน 

-  การรักษาผูมี้ศกัยภาพสูง และการวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง โดยจดัทาํหลกัสูตร และ/หรือเครื�องมือในการ

บริหารและพฒันาพนกังานที�มีผลการปฏิบติังานดีเลิศ มีศกัยภาพสูง และเตรียมวางแผนความกา้วหน้าใน

อาชีพ  
 

 รายละเอียดเกี�ยวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “โครงสร้างการจดัการ” ภายใต้

หวัขอ้ “บุคลากร” เรื�อง “นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” 
 

การพฒันาคุณภาพชีวติของพนักงาน 

บริษทัตระหนกัเสมอวา่บริษทัอยูร่อดและเจริญเติบโตอยา่งแขง็แกร่งในวนันี�  ก็ดว้ยความร่วมมือจากพนกังาน  ดงันั�นบริษทัจึงให้

ความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน โดยปี 2557 ที�ผา่นมาไดมี้การดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ เพื�อใหพ้นกังานมีส่วนร่วม  และมีความสุขในการทาํงาน  ดงันี�  
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 กิจกรรมผอ่นคลายความเครียดในการทาํงานใหก้บัพนกังาน  

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ใหก้บัพนกังานเพื�อเป็นการผอ่นคลายความเครียดใหก้บัพนกังาน อาทิเช่น  แฟชั�น

วนัศุกร์โดยกาํหนดใหมี้การแต่งกายตามธีมที�กาํหนด วนัวาเลนไทน์ วนัตรุษจีน วนัสงกรานต ์ วนัฮาโลวนี วนัลอยกระทง       

วนัคริสตม์าส และเทศกาลฟตุบอลโลก นอกจากนี�  บริษทัยงัจดัใหมี้การประกวดการแต่งกาย มีเกมส์การละเล่นตลอดจนมีการ

มอบของรางวลัใหก้บัพนกังาน 

นอกจากนั�น บริษทัยงัจดัใหมี้หอ้งคาราโอเกะ และมุมพกัผอ่นทั�งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนมุมถ่ายภาพในแต่ละงาน

ใหก้บัพนกังานอีกดว้ย 

  

 

 

 
 

 กิจกรรมงานวนัเกิดของพนกังาน 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้งานเลี�ยงวนัเกิดในแต่ละเดือนใหก้บัพนกังานที�มีวนัคลา้ยวนัเกิด โดยจดัใหมี้การรับประทานอาหารร่วมกนั  

เป่าเคก้วนัเกิดและถ่ายภาพร่วมกนักบัเพื�อนร่วมงาน 
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 กิจกรรมดูงานและท่องเที�ยวต่างประเทศ 

บริษทัไดมี้การมอบรางวลัใหก้บัพนกังานที�ปฏิบติังานไดย้อดเยี�ยม โดยในแต่ละปีบริษทัจะมีการประเมินผลการทาํงานของ

พนกังานและเปิดโอกาสใหเ้พื�อนร่วมงานต่างแผนกประเมินผลงานใหพ้นกังานผูน้ั�น ซึ�งหากพนกังานมีผลงานที�ยอดเยี�ยม บริษทั 

จดัใหมี้การมอบรางวลัดูงานและท่องเที�ยวในต่างประเทศ ในปี 2557 ที�ผา่นมาบริษทัไดส่้งพนกังานจาํนวน 21 คนที�ไดรั้บรางวลั

ดงักล่าวไปท่องเที�ยวและดูงานที�ประเทศญี�ปุ่น 

                                                                                                                                                                                                                        
  

         
 

 กิจกรรมงานปาร์ตี�ปีใหม่ของบริษทั 

สาํหรับกิจกรรมปีใหม่ประจาํปี 2558 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมใหพ้นกังานร่วมสนุก ภายใตธี้มงาน ปาร์ตี� สีขาว โดยภายในงานมีการ

แสดงของพนกังานแต่ละแผนก การจบัฉลากแลกของขวญั เกมส์การละเล่นเพื�อลุน้รับของรางวลั ซึ�งสร้างความสนุกและความ

ประทบัใจใหก้บัพนกังานอยา่งยิ�ง 

 

  
 

6.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

ให้ความสําคญัในการให้บริการที�มคุีณภาพ 

บริษทัเชื�อมั�นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องใหก้บัลูกคา้ ซึ�งเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั

อยา่งต่อเนื�อง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี�  

 1. มุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการที�มีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

3. ใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเกี�ยวกบั

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื�อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั�นๆ 

4. จดัใหมี้กระบวนการที�สามารถใหลู้กคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการใหบ้ริการที�ไม่เหมาะสม เพื�อที�บริษทั

จะไดป้้องกนั/ แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการ

ใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6.    รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัที�จะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้�งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัใหย้ ั�งยนื

สืบไป 
 

นอกจากนั�น บริษทัยงัมีการสาํรวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั�งลูกคา้ คู่คา้ และพนกังาน เพื�อใหเ้กิดการพฒันางาน

บริการที�ย ั�งยนื เรามีความเชื�อวา่การบริการที�ดีมาจากพนกังานที�มีความสุข และมาจากการมีคู่คา้ที�ช่วยเหลือเกื�อหนุนใหธุ้รกิจ

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 สาํหรับลูกคา้ บริษทัมีการสาํรวจความพึงพอใจ ลูกคา้ที�เป็น ผูว้า่จา้ง (clients) อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง และ สาํรวจ

ความพึงพอใจลูกคา้ที�โทรเขา้มาใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (End-user) เป็นประจาํทุกเดือน เป็นการสอบถาม

ลูกคา้ในจุดบริการ (touch point) เริ�มตั�งแต่กระบวนการขาย การติดตั�ง การส่งมอบบริการ ไปจนถึงการบริการ

หลงัการขาย รวมทั�งถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันาและปรับปรุงบริการใหดี้ขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

 สาํหรับคู่คา้ บริษทัมีการสาํรวจความพึงพอใจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง เป็นการสอบถามคู่คา้ถึงความสะดวกในการ

ติดต่อประสานงาน การชาํระค่าสินคา้บริการ การร่วมมือทางทางคา้ และอื�น ๆ 

 สาํหรับพนกังาน บริษทัมีการสาํรวจความพึงพอใจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง เป็นการสอบถามระดบัความสุขของ

พนกังานที�มาทาํงานกบับริษทัในหลากหลายมุมมอง ทั�งมุมมองทางดา้นตวัเงิน เช่น ผลตอบแทน สวสัดิการต่างๆ

และมุมมองที�ไม่เป็นตวัเงิน เช่น การพฒันาความรู้ความสามารถ การเลื�อนขั�นตาํแหน่ง บรรรยากาศ สถานที�ใน

การทาํงาน การสื�อสาร การบริหารงาน เป็นตน้  
 

ระดบัความพึงพอใจที�บริษทัใชจ้ะเป็นระดบัความพึงพอใจแบบ 5 scale และคาํนวณความพึงพอใจจากลูกคา้ที�มีความ        

พึงพอใจมาก และมากที�สุด (top two boxes score) 
 

 
 

สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื�อง “นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้” 
 

7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

ให้การสนับสนุน  และพฒันาคุณภาพชีวติ  รวมทั�งพฒันาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่การที�บริษทั มีการจริญเติบโตไดอ้ยา่งแขง็แกร่งในวนันี�  ก็ดว้ยการสนบัสนุนจากชุมชนและสงัคม 

ดงันั�น ริษทัจึงใหค้วามสาํคญัยิ�งตอ่การสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติ พฒันาความเจริญใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมไทย 

โดยที�ผา่นมา บริษทัไดมี้การดาํเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงันี�  
 

1. การสร้างสมัพนัธ์ที�ดีกบัองคก์ร ทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบั เพื�อสร้างความสัมพนัธ์

ที�ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนืและเป็นรูปธรรม  

2. การระดมทุนทรัพยเ์พื�อจดัซื�อสิ�งของที�จาํเป็นเพื�อช่วยเหลือผูที้�ดอ้ยโอกาสและสงัคม 
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 การมอบอุปกรณ์กีฬา และการจดักิจกรรมสนัทนาการใหแ้ก่สถานรับเลี�ยงเด็กกาํพร้า ณ วดับางเพลิง  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 โครงการ “หนาวนี� ช่วยนอ้ง” ดว้ยการบริจาคผา้ห่ม เสื�อผา้ เครื�องกนัหนาว ณ โรงเรียนบา้นผยุ  

อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 บริษทั และบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดม้อบเงินจาํนวน 1,500,000 บาทเพื�อสนบัสนุน

โครงการรีโมทคอนโทลควบคุมสญัญาณไฟจราจรในพื�นที�รับผดิชอบของ บช.น. จาํนวน 241 ทางแยกเพื�อ

ยกระดบัมาตรฐานการจดัการจราจรดว้ยเทคโนโลย ีเพื�อใหเ้กิดความคล่องตวัใหก้บัเจา้หนา้ที�ตาํรวจในการ

ปฏิบติังาน 

3. การปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มผ่านสื�อและกิจกรรม

ภายในอยา่งต่อเนื�อง 
 

            
 

8.  การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�และความรับผิดชอบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี�  

1. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจัดการเกี�ยวกับความปลอดภยั รวมทั� งการเป็น

พลเมืองดี ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. รับผิดชอบต่อสงัคมในการใชท้รัพยากรทั�งในรูปวตัถุดิบ เงินทุน บุคลากร และพลงังานอยา่งฉลาดและรู้คุณค่า   

3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง 
 

บริษทัมีนโยบายเพื�อการส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคน

คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที�อยูเ่สมอ ดงันี�  

1. บริษทัมีการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกดา้นสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วมอยา่งต่อเนื�อง 

2. บริษทัใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มแก่สงัคมและองคก์รต่างๆ รวมทั�งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทั 

3. บริษทัมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื�องความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังาน เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของการดูแลสิ�งแวดลอ้มโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหร้ะบบการ

จดัการสิ�งแวดลอ้มดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม จากการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคม  

มุ่ งพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื�อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแล

สิ�งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

 

โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กิจกรรมสาํคญัที�กลุ่มบริษทัสามารถ ดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลากวา่ 

12 ปี เพื�อมุ่งส่งเสริมใหเ้ยาวชน และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ไดเ้กิดการพฒันาความคิด ความสามารถอนันาํไปสู่การสร้าง

นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ี ซึ�งหลงัจากการประกวดในแต่ละปีสิ�นสุด บริษทัจะทาํการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที�เขา้รอบและ

ชนะการประกวดสู่สาธารณะผา่นกิจกรรมและสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี�  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิง

พาณิชยใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประกวดแลว้ ยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่นกัพฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที�

ผา่นมา มีจาํนวนข่าวสารเกี�ยวกบัโครงการฯ และผลงานที�ถูกเผยแพร่ผา่นสื�อสิ�งพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน ์ และสื�อออนไลน ์

จาํนวนรวม 60 ข่าว    

10.3 การดําเนินธุรกจิที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

จากการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนืผา่นหลกัปฏิบติั 9 ประการ ทาํใหก้ารดาํเนินการตาม

นโยบายและหลกัปฏิบติัดงักล่าวในปี 2557 ที�ผา่นมา บริษทัและและบริษทัยอ่ยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งถูกตรวจสอบโดย

หน่วยงานที�มีอาํนาจหนา้ที�วา่การดาํเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อยา่งใด และบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี

การถูกกล่าวหาวา่มีผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
  

10.4 กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (CSR after process) 
 

เพื�อความชดัเจนในการดาํเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษทั ซึ�งเป็นหนึ�งในกลุ่ม

บริษทัสามารถไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” 

อนัประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงันี�  
 

การสร้างคนคุณภาพ  

 SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การให้ทุนวิจยั และการจดัฝึกอบรม

ความรู้ เสริมทกัษะวชิาชีพในสายเทคโนโลยสืี�อสารโทรคมนาคม  

1. Samart Innovation Award 2014 จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 12 โดยในปี 2557 บริษทัไดป้ระสานความร่วมมือกบัสาํนกังาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดาํเนินโครงการเถา้แก่น้อยเทคโนโลยี ซึ� งก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี�   

-   มอบประสบการณ์ดว้ยการนาํชมเทคโนโลยลีํ�าหนา้ที�ประเทศเกาหลี (สาํหรับผูมี้คะแนนสูงสุด 3 อนัดบั)   

- สนบัสนุนเงินทุนเริ�มตน้ธุรกิจ หรือ “ทุนเถา้แก่นอ้ย”  (Business  Startup Funds) จาํนวน 25 ทีม ทีมละ 20,000 บาท 

และรางวลั Samart Innovation Awards 2014 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบดว้ยรางวลั “สุดยอดนกัคิดนกัพฒันานวตักรรม

ตน้แบบ” หรือรางวลัชนะเลิศ จาํนวน 1 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท พร้อมรางวลัรองชนะเลิศอีก 2 รางวลั คือ 100,000 

บาท และ 50,000 บาทตามลาํดบั   

- สนบัสนุนในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม ซึ� ง 3 ปีที�ผ่านมา (ปี 2555-2557) เราได ้เถา้แก่นอ้ยเทคโนโลยี ป้อนสู่

ธุรกิจเทคโนโลยทีั�งสิ�น 76 ทีม จาํนวนกวา่ 200 คน และยงัคงมุ่งมั�นเฟ้นหาผูที้�มีความพร้อมต่อไป 
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2. Samart Innovation FUND มอบทุนวจิยัแก่นกัศึกษาในสายเทคโนโลยสืี�อสารโทรคมนาคมชั�นปีสุดทา้ย เพื�อเพิ�มโอกาส

ในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบนัการศึกษา 6 แห่งประกอบดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนัละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 

360,000 บาท   

 

3.  Samart Innovation CAMP จดัฝึกอบรมความรู้และทกัษะวชิาชีพที�จาํเป็นในสายสื�อสารโทรคมนาคม ภายใตห้ัวขอ้ “เตรียม

ความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เป็นตน้ 

 

 โครงการทุนสามารถ  

> สนับสนุนทุนการศึกษา ระดบัปริญญาตรี แก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จาํนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 245,400 บาท  

>    สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กบัสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 5 ทุน มูลค่า 

95,000 บาท และสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และการพฒันาให้กบัมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

จาํนวน 5 ทุน มูลค่า 100,000 บาท โดย มลูนิธิสามารถ  
 

          
 

>  สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม จาํนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื�องอุปโภคบริโภค แก่

นักเรียนที�ขาดแคลนทุนทรัพย ์จาก 3 โรงเรียน ที� จ.สุรินทร์ ได้แก่โรงเรียนบ้านกันตรง โรงเรียนบ้านว่าน และ

โรงเรียนบา้นม่วง รวมมูลค่า 145,000 บาท โดย มลูนิธิสามารถ  
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 สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื�นๆ 

> สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล และสนามเดก็เล่น โดยอาสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดล้งพื�นที�

ทาํกิจกรรมดงักล่าวใหก้บัโรงเรียนบา้นทุงตาแกว้ ต.หว้ยหิน อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี รวมมูลค่า 315,000 บาท  

                            
 

>   สนับสนุนค่าย Computer Club “C-Square” สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั               

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เพื�อเติมความรู้ใหก้บันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มูลค่า 20,000 บาท 

>    สนับสนุนเครื�องคอมพวิเตอร์ พร้อมจอและเครื�อง printer แก่เด็กนกัเรียนในพื�นที�ห่างไกล โรงเรียนตาํรวจตระเวน

ชายแดน บา้นแสนคาํลือ อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

                            
 
 

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม 

มุ่งสนบัสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบาํเพญ็ประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ...ดีคลบั” ซึ� งเกิดขึ�นจากการรวมกลุ่มของพนกังานจิต

อาสาในบริษทั นอกจากนี�  ยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมพทุธศาสนาและสาธารณกศุลต่างๆ ผา่น “มูลนิธิสามารถ” 

>  Samart Mind Power ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวติประจาํวนั ประกอบดว้ย 

-  จดัคอร์สปฏิบตัิธรรม Format จิต Delete อารมณ์ (2 วนั 3 คืน) ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที� 9          

วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก สาํหรับพนกังาน จาํนวน 40 คน ซึ�งจดัติดต่อกนัเป็นปีที� 4  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.aviation.go.th%2Frbm%2Faot.doc&ei=uTKzVNyXHtOIuAS7oILICA&usg=AFQjCNGxWXBd8rukQLp6Nxz4aHkIgXGpVw&sig2=nM2lMFr8c4jNs62TUGD1NA&bvm=bv.83339334,d.c2E
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-    จัดเทศนาธรรม หวัขอ้ “อยูใ่หเ้ป็นสุข ในสังคมที�เปลี�ยนแปลง โดย” พระอาจารยสุ์รศกัดิ�  สุรญาโณ พระนกัเทศน์ ณ      

วดัชลประทานรังสฤษดิ�  และเสวนาธรรม หวัขอ้ “ทนัโลก ทนัธรรม กบัธรรมะ 3G” โดยพระอาจารยส์มปอง ตาลปุตโต 

ซึ�งจดัใหก้บัพนกังานที�สนใจเป็นประจาํทุกปี  
 

 

 

 

>     กจิกรรมอาสาพาน้องเที�ยว เปิดโลกการเรียนรู้ใหแ้ก่เยาวชนจากมูลนิธิบา้นนกขมิ�น จาํนวน 50 คน ณ พิพิธภณัฑ์

วทิยาศาสตร์ คลอง 6 จ.ปทุมธานี โดยพนกังานจิตอาสา ชมรม “สามารถดีคลบั” 
 

                 
 

>    สนับสนุนหนังสือนิทานคุณธรรมจากพระราชดําริ มูลค่า 33,413 บาท และเสื�อ Hello Kitty Love Mom มูลค่า 179,500 บาท 

เพื�อใชใ้นการจดักิจกรรมใหก้บัเด็กๆ และเยาวชน  

>    กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัให้พนกังานและคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดมี้ส่วนช่วยเหลือ

สงัคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจดัอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 2 ครั� ง 

>  สนับสนุนการจดังานวนัเดก็ ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมุด ดินสอ อุปกรณ์การเรียน ใหก้บัโรงเรียน 

     วดัปรมยัยกิาวาส โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา โรงเรียนโชติการาม มูลนิธิบา้นชีวติใหม่ใจสมาน 

(ชุมชนคลองเตย) ศูนยเ์ยาวชนโรตารี�ธนบุรี และโรงเรียนของหนู จ. ลพบุรี 
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ความภูมใิจในรอบปี 2557 

รางวลัสุดยอดบริษัทดเีด่น ด้านธุรกจิคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 

บริษทัไดรั้บรางวลั Outsourced Contact Center Vendor of the Year หรือรางวลัสุดยอดบริษทัดีเด่นดา้นธุรกิจคอนแทคส์

เซ็นเตอร์จากงานประกาศผลรางวลั 2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ซึ�งเป็นองคก์รใหค้าํปรึกษาและวจิยั

ระดบัโลกติดต่อกนัเป็นปีที� 3  

 

10.5     การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น 
 

บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั�น มีการจดัช่องทางในการแสดงความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส ขั�นตอน วธีิการแจง้เบาะแสและการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส 

และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ รวมถึงขั�นตอนต่างๆ ไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไวที้�เวบ็ไซตข์องบริษทัที� 

www.onetoonecontacts.com  
 

นอกจากนี�แลว้ เพื�อเป็นการป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั�น บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยง 

โดยรายละเอียดแสดงไวแ้ลว้ในเรื�อง “การควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยง” รวมทั�งยงัไดเ้ปิดเผยปัจจยัความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ไวท้ั�ง

ปัจจยัความเสี�ยงจากการประกอบธุรกิจ และปัจจยัความเสี�ยงทางการเงินไวใ้นเรื�อง “ปัจจยัความเสี�ยง” และ“นโยบายบริหารความเสี�ยง” 

ไวที้�เรื�อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง” และที�เวบ็ไซตบ์ริษทั www.onetoonecontacts.com   

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั�น ที�อาจเกิดขึ�น

จากการปฎิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทั

ร่วม จะตอ้งยึดถือปฎิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยที�ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริต คอร์รัปชั�นให้มีความสมบูรณ์ และเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัินโยบายดงักล่าว เพื�อ

เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัไดย้ึดถือปฏิบตัิ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั และที�เวบ็ไซต์ 

www.onetoonecontacts.com โดยมีรายละเอียดดงันี�   
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั�น 

1. ความเป็นกลางทางการเมอืงและความช่วยเหลอืทางการเมอืง 

บริษทัมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฎิบติัตามกฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม

กฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที�ทาํให้บริษทัสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วน

เกี�ยวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัเพื�อดาํเนินการดงักล่าว 

2.   การบริจาคเพื�อการกศุลและเงนิสนับสนุน 

บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสงัคมเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและ

สงัคม ผา่นขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื�อการกุศลซึ� งตอ้งนาํไปใชส้าํหรับสาธารณกุศลเท่านั�น รวมทั�งสนบัสนุน

เพื�อธุรกิจของบริษทั โดยมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทั  

3. การรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อื�นใด 

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื�อแสดงออกถึงความกตญั�ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพ

ทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ�งอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนัล หรือ

ประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสมยอ่มจะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของการเกื�อหนุนหรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ที� และอาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ในที�สุด ซึ� งบริษทัไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดย

บริษทัยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี�  

1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

- พนกังานกลุ่มบริษทัตอ้งไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใดกบัผูห้นึ� งผูใ้ดที�มีเจตนาเพื�อชกันาํ 

หรือละเวน้การกระทาํที�ไม่ถูกตอ้ง 

- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่ง

ผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั�นตอ้งไม่ใช่สิ�งผิดกฎหมาย 

- การใชจ่้ายสาํหรับการเลี�ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตามสัญญาทางธุรกิจ

เป็นเรื�องที�ยอมได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 

- การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื�นใดแก่เจา้หนา้ที�ของรัฐทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตอ้งให้แน่ใจ

วา่การใหน้ั�นไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิ�น 

2. การรับหรือการใหข้องขวญั ของที�ระลึก 

- ก่อนการรับหรือให้ของขวญั ของที�ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของ

บริษทั โดยสิ�งของหรือของขวญัที�ใหแ้ก่กนัในหนา้ที�การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของที�ระลึก ที�อาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหนึ�งอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที�  หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของที�ระลึก ที�มีค่าเกินปกติวิสัยจากผูที้� เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�น 

- เก็บรักษาหลกัฐานการชาํระเงินที�แสดงมูลค่าของขวญั  ของที�ระลึก  เพื�อตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- กรณีที�รับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจรับเงิน  สิ�งของ หรือ

ของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานที�หน่วยงานภายนอกนั�นกาํหนดไว ้
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3. การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

- ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมื�อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที� หรือหน่วยงานของรัฐ 

- ตระหนกัอยู่เสมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิ�นอาจมีเงื�อนไข ขั�นตอน 

หรือวธีิปฏิบติัที�แตกต่างกนั 

- ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทั�งในกรณีวา่จา้ง เพื�อมา

เป็นที�ปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทั โดยเงื�อนไขการวา่จา้งเป็นตอ้งโปร่งใสและเหมาะสม  

แนวปฏิบัตใินการดาํเนินการเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั�น    

1. กระบวนการในการประเมนิความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี�ยงของแต่ละบริษทั ซึ� ง

รวมความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยูด่ว้ย เพื�อใหม้ั�นใจวา่ทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในที�เหมาะสม ทั�งการ

ควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบวา่หน่วยงานใดมี

ระบบควบคุมภายในที�ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดี้ขึ�น 

2. การป้องกนั 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่ค่าตอบแทนที�ให้กบัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตสาํนึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที�มีชื�อเสียงทั� งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัในกลุ่มสื�อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มา

ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

3. การจดัการอบรมและสื�อสาร  

สนบัสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทักาํหนดใหมี้การอบรมพนกังานเพื�อส่งเสริมความซื�อสตัย์

สุจริตและแนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของพนกังาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของ

บริษทั ผ่านการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ ซึ� งพนกังานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซคข์องฝ่ายทรัพยากร

บุคคลของบริษทั (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพื�อเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียรายงาน

การละเมิดนโยบายของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจ้ง

เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทั�งผิดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายใดๆ ต่อ

ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั ผ่านทางไปรษณีย ์ตามที�อยูที่�แจง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือนาํส่งดว้ยตนเอง 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการตามขั�นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเพื�อพิจารณาต่อไป 

บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั�งสิ�น 

5. การกาํกบัดูแลและตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื�องการทุจริตคอร์รัปชั�นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที�ผา่นมา 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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ผลจากการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ทาํใหใ้นปีที�ผา่นมา 

 ไม่มีกรณีการกระทาํผิดดา้นการทุจริต หรือกระทาํผิดจริยธรรม พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบ

ปฏิบติัของบริษทั ซึ�งไดมี้การแกไ้ขและชี�แจงระเบียบปฏิบติัที�ถูกตอ้งใหพ้นกังานทราบแลว้ 

 ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนื�องจากประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

 ไม่มีกรณีเกี�ยวกบัชื�อเสียงในทางลบของบริษทัอนัเนื�องมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 
 

นอกจากนั�น บริษทัยงัตระหนกัถึงความสาํคญัในเรื�องการต่อตา้นการทุจริต จึงไดส่้งผูแ้ทนของกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ประชุม

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและตรวจสอบการทุจริตในองคก์ร เช่น แนวทางการปฏิบตัิเพื�อป้องกนัการคอร์รัปชั�น ซึ� งจดัโดย

สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย และ IT Fraud Prevention and Information Security Governance โดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง  

การควบคุมภายใน 

บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเนื�อง โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมในทุกกิจกรรม

อย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษทัฯ

รับผดิชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยคาํนึงถึงการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ทั�งนี�คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมาย

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�ในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกตอ้งและโปร่งใส

ของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลใหบ้ริษทัฯมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ดูแลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั  

มิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํ

หนา้ที�ในการตรวจสอบการปฏิบติังาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายใน 

บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี�ยง ซึ� งอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  Commission – 

Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ� งสมัพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษทัฯ โดยในปี 2557 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ�งไม่พบขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบริษทั ทั�ง 8 องคป์ระกอบ ดงันี�  

1. ความเพยีงพอของระบบควบคุมเกี�ยวกบัองค์กรและสภาพแวดล้อม  

- มีการจดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที�ชดัเจน เพื�อเป็นคู่มือในการปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทั 

- คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้คุณสมบติัที�ไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวขอ้งตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งขอ้บงัคบับริษทั เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลาย

วิชาชีพ ที� เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทัโดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที�กําหนดไวใ้น 

“โครงสร้างการจดัการ” และปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัรคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด 

- มีการจดัทาํโครงสร้างสายงานอยา่งเหมาะสม โดยแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และ

คาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

-  มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอในทุกระดบั รวมทั�งสนบัสนุน

การศึกษาแก่พนกังาน และมีการจดัเตรียมผูบ้ริหารหรือพนักงานให้มีความพร้อมกบัตาํแหน่งที�สูงขึ�น หรือเพิ�มขีด

ความสามารถในการทาํงาน  นอกจากนี�ยงัมีกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ที�สาํคญั เพื�อ

เตรียมความพร้อมกรณีขาดบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ อยา่งทนัเวลา 

- คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาปริมาณงานกับจาํนวนพนกังาน เพื�อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละตาํแหน่ง มีการกาํหนดตวัชี�วดัผลการปฏิบติังาน Key Performance Indicator  (KPI) เพื�อ
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พิจารณาผลการปฏิบติังาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนาํ Competency มาใช้เป็นเครื�องมือในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลัแก่บคุลากรที�เหมาะสม  

2. การกําหนดวตัถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

- มีการเผยแพร่และชี�แจงวตัถุประสงคข์ององคก์รใหก้บัฝ่ายบริหาร โดยมีการจดัประชุม  Management Meeting  ปีละ 2 ครั� ง  

- บริษทัฯมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ที�สอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ โดยระบุไวใ้นแผนงานประจาํปีขององค์กร 

(Strategic Implementation Plan - SIP) 

3. ความครบถ้วนของการบ่งชี�เหตุการณ์ 

- วิเคราะห์กระบวนการ ขั�นตอน เพื�อระบุปัจจยัเสี�ยงของกระบวนการที�อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ และ

เป้าหมาย โดยพิจารณาความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ทั� งด้านกลยุทธ์ การดาํเนินงาน การเงิน และการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เรียงลาํดบัความเสี�ยงจากระดบัสูงไปถึงระดบัตํ�า  ทั�งระดบัองคก์ร สายธุรกิจ และฝ่ายงาน 

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งนาํ Enterprise Risk Management หรือ ERM มาใชเ้พื�อวิเคราะห์ความเสี�ยงทาง

ธุรกิจ กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง ระบุความเสี�ยง  ประเมินความเสี�ยง กาํหนดวิธีการและแผนจดัการความ

เสี�ยง ติดตามผล และรายงานผลการติดตามซึ� งมีการรายงานในการประชุม Risk  Management ทุกไตรมาส โดยในปี 

2557 มีการประชุม Risk management จาํนวน 3 ครั� ง 

4. ความมีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี�ยง 

- มีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงกาํหนดกลยุทธ์ในการการบริหารความเสี�ยง รวมถึงกาํกบัดูแลและประเมินความ

เสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจของทุกหน่วยงาน และติดตามความคืบหนา้ในการบริหารจดัการความเสี�ยง โดยมีการประชุม

อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง 

- บริษทัฯไดมี้การระบคุวามเสี�ยงดา้น Business Risk, Financial Risk, Operational Risk  และ  IT Risk ที�อาจมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงที�รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหาร

ความเสี� ยงของพนัธกิจหลัก และได้มอบหมายให้ผู ้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี� ยงอย่างมี

ประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเสี�ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายในติดตาม และกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�วางไว ้

- บริษทัฯมีการประเมินโอกาสที�จะเกิดการทุจริตดา้นต่างๆ เช่น การเงิน ทรัพยสิ์น การคอร์รัปชั�น เพื�อกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัหรือแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บริษทัฯมีการกาํหนดวิธีการประเมินความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ และหลกัเกณฑ์การประเมินความเสี�ยงในแต่ละระดบั

ไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัทางดา้น Business Risk, Financial Risk, Operational Risk 

และ IT Risk และมีการประชุม Risk Management อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง เพื�อประเมินความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ 

5. ความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความเสี�ยง 

- มีการบริหารความเสี�ยง โดยเลือกจดัการกบัความเสี�ยงระดบัสูงเป็นอนัดบัแรก และมีการพิจารณาทางเลือกที�จะบริหาร

ความเสี�ยงนั�นอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

- มีการประเมินความเสี�ยงและรายงานผลความคืบหนา้อยา่งสมํ�าเสมอ 
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6. ความเพยีงพอของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- บริษทัฯมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานที�เหมาะสมในการควบคุมความเสี�ยงที�สัมพนัธ์กบั กิจกรรม หนา้ที�

และกระบวนการทาํงาน เพื�อใหอ้งคก์รลดความเสียหายจากความเสี�ยงมากที�สุด 

- บริษทัฯกาํหนดมาตรการ ทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ให้

เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย

มีการนาํเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

หรือที�ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี 

- บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบติั ในการทาํงานทั�งทางดา้น Hardware Software และ ระบบปฏิบติัการ อยา่ง

เหมาะสม ทั�งนี�บริษทัฯไดรั้บมาตรฐาน ISO 27001 ของการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบ โดยผ่านการกาํกบั

ดูแลจาก Corporate IT ส่วนกลาง 

- บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐาน ITIL และ CMMI เพื�อการรองรับการทาํงานการให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ โดยนาํ

มาตรฐานกระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ (CMMI) มาใชเ้พื�อควบคุมการทาํงานต่างๆ โดยทุกขั�นตอนสามารถ

ตรวจสอบ มีการจดัเก็บเอกสารตา่งๆ รวมถึงซอฟตแ์วร์ไวใ้นที�ที�เหมาะสม และปลอดภยั 

- มี Ex-Board, Audit Committee, Sub-Committee พิจารณาและอนุมตัิรายการที�มีนยัสาํคญัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.  

- มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย  ในการติดตามดูแลการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของการทาํธุรกรรมกบั

บุคคลภายนอก และยงัมีผูต้รวจสอบทั�งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถกูตอ้ง  

- จดัทาํ Investment Evaluation และ Budget Planning และมีหน่วยงานติดตามและควบคุมให้การลงทุนอยู่ใน

งบประมาณที�ตั�งไว ้ 

- บริษทัฯมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจากรายงานทางการเงิน และมีการใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของแต่

ละบริษทัรายงานผลการดาํเนินงาน ในที�ประชุม Performance Meeting เป็นประจาํทุกเดือน  

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัฯให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบและกฎหมายที�กาํหนด 

7. ความเหมาะสมของการจัดการระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

- มี Intelligent Data Center เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลที�ช่วยผูบ้ริหารในการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื�อช่วยในการ

ตดัสินใจ โดยบริษทัฯไดรั้บมาตรฐาน ISO 27001 และมี Back up Site ในการจดัเก็บขอ้มูลสํารองของระบบ

สารสนเทศ และมีระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP – Enterprise Resource Planning) 

- การลงทุนทางดา้น IT ต่างๆ ทาง IT ส่วนกลางมีการพิจารณาตน้ทนุที�ตอ้งใชส้าํหรับแต่ละส่วนงาน เพื�อใหไ้ดท้ั�งขนาด

และปริมาณการใชง้านที�เหมาะสมกบัปัจจุบนั โดยสามารถรองรับการขยายตวัดา้นธุรกิจไดใ้นอนาคต และบริษทัฯมี

การประเมินตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์ รวมถึงระยะเวลาที�เหมาะสม และมีการตรวจสอบคณุภาพของงานผ่าน QC 

และ QA ภายใตม้าตรฐานกระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ (CMMI) 

- บริษทัฯมีการสื�อสารขอ้มลูภายในโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์อีเมล ์และขอ้มูลจากระบบคอมพวิเตอร์ เป็นตน้ 

- มีช่องทางให้บุคคลภายในแจง้เรื� องร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่งถึงเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย ์หรือ e-mail 
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- จัดให้มีช่องการการสื�อสารพิเศษสําหรับผูมี้ส่วนได้เสียเพื�อแจง้เบาะแสเกี�ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านเว็บไซต ์

(www.onetoonecontacts.com) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 

(มหาชน) 1 อาคาร East Water Building ชั�น 11 ถ.วภิาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจกัร แขวงจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

- บริษัทฯมีช่องทางสื� อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื�อ ให้ผู ้มี ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางเว็บไซต ์

(www.onetoonecontacts.com) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั 

8. ความสมํ�าเสมอของระบบการการติดตามและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจ 

- มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงาน กลยทุธ์ วา่เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่ โดยนาํเสนอผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อที�ประชุม Management Committee เป็นประจาํทุกเดือน 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที�ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที�ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบขอ้บกพร่องจะแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ 

เพื�อร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขและกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั� นรายงานผลการตรวจสอบภายในให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลงัจากนั�นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามผลการแกไ้ข และรายงานผล

การแกไ้ขใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั�ง 4 ท่านเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มี

ระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั�งมีระบบความคุมเกี�ยวกบัการ

ทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  

นอกจากนี�ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4604 ซึ�งไดต้รวจสอบงบ

การเงินประจาํปี 2557 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มิไดแ้สดงความเห็นว่าบริษทัมีขอ้บกพร่องที�มีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัระบบ

ควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบญัชีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

การตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที�ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํหนดให้มีการ

ปรับปรุงกฎบตัร และคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบใหมี้ความเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์อา้งอิงในการปฏิบติังานที�เป็น

ทิศทางเดียวกนั เพื�อส่งเสริมและปรับปรุงองคก์รใหมี้การกาํกบัดูแลที�ดี และเพิ�มคุณคา่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื�อพฒันาองคก์รสู่

ความยั�งยนื  

หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี�ยง การกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทัตามแผนงานการตรวจสอบประจาํปี ซึ�งไดพ้ิจารณาจากวตัถุประสงค ์กลยุทธ์ พนัธกิจในระดบัภาพรวม ปัจจยั

เสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง (Risk Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที�สาํคญั (Key Control Point) และความคิดเห็นเพิ�มเติมของฝ่าย

จดัการ โดยแผนงานการตรวจสอบไดผ้่านการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั�งการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในดา้น

ต่างๆ เช่น การจดัทาํมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง เป็นตน้ เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นวา่ การปฏิบติังานต่างๆ จะบรรลุ

http://www.onetoonecontacts.com/
http://www.onetoonecontacts.com/
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ตามกลยทุธ์และวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้และยงัทาํการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในระบบที�วางไว ้

วา่ไดด้าํเนินการเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง และไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งสมํ�าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี�ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการสอบทานตวับ่งชี�  

เหตุการณ์หรือปัจจยัเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์และแนวทางการบริหารความเสี�ยงของผูป้ฏิบติังาน เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการ

ระบุและประเมินความเสี�ยงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีการบริหารความเสี�ยงที�เป็นระบบ สามารถจดัการความเสี�ยงใหอ้ยูใ่น

ระดบัที�ยอมรับได ้และมีการรายงานอยา่งครบถว้นทนัเวลา พร้อมทั�งยงัมีการติดตามสอบทานความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความเสี�ยงดา้นทุจริตจากภายนอกและภายในองคก์ร หน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจประเมินความเสี�ยง

ดา้นการทุจริต เพื�อช่วยบ่งชี� สิ�งบอกเหต ุและประเมินความเป็นไปไดใ้นเรื�องการทุจริตจากภายนอกและภายในองคก์ร และพิจารณา

การป้องกนัและการควบคุมใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่บริษทัฯ จะสามารถป้องกนัและควบคุมเพื�อใหส้ามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อสนับสนุนภาระหน้าที�และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อให้งานประสบผลสําเร็จและมี

ประสิทธิผล โดยจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส พร้อมทั�งมีบทบาทในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ

ในประเด็นต่างๆ เพื�อให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั� งพฒันางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และ

สนบัสนุนใหพ้นกังานตรวจสอบมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

การบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษทัฯ มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์รอยา่งต่อเนื�อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทาํหนา้ที�

กาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด มีประธานเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการ ซึ�งในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดม้ีการประชุม 3 ครั� ง 

การบริหารจดัการความเสี�ยงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจ และมีความเชื�อมโยงกนัทุกระดับ 

บริษทัฯ มีการจดัทาํความเสี�ยงระดบัองคก์ร (Corporate Risk Profile) เป็นประจาํทุกปี โดยจาํแนกปัจจยัความเสี�ยงหลกัไดด้งันี�  ความ

เสี�ยงเชิงกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจ (Business Risk) ความเสี�ยงในการปฏิบติัการ (Operation Risk) และ

ความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) ที�อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององคก์ร รวมทั�งพิจารณาความเสี�ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ 

(Even Risk) ที�เกิดขึ�นระหวา่งปี มีการจดัอนัดบัความเสี�ยง กาํหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยง มอบหมายผูรั้บผิดชอบเพื�อจดัใหม้ี

มาตรการควบคุมและจดัการความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้เพื�อใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ที�กาํหนดไว ้

และเพื�อสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั�งไดท้บทวนความเสี�ยงของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอวา่บริษทัฯ มี

ความเสี�ยงดา้นใดบา้งที�เพิ�มขึ�น หรือเปลี�ยนแปลงไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีการติดตามผลสําเร็จของการบริหารความเสี�ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจดัการที�

รับผดิชอบในปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ และผลของการวดัผลที�เชื�อถือไดข้องการปฏิบติังานตามแผนงาน รวมทั�งมีการพิจารณาวา่ระดบั

ความเสี�ยงลดลงหรือไม่ ทั�งนี� เพื�อใหก้ารบริหารความเสี�ยงมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายบริหารความเสี�ยงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.onetoonecontacts.com) 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1  รายการระหว่างกนั กบับุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์  สําหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557 มดีงันี� 

 

บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถคอร์
ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
(“SAMART”) 

- SAMART เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่
ของ บริษทัฯ ถือหุ้นทางตรงใน
บริษทัฯ ร้อยละ 96.00 ของทุนที�
ออกและชําระแล้ว ก่อนกา ร
เสนอขายหุน้แก่ประชาชนครั� งนี�  
(“IPO”) และร้อยละ 68.43 
ภายหลงั IPO  

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่   
    1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์         
    2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์     
    3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

0.063 
0.707 

- 

0.051 
1.903 
0.001 

 

- บริษทัฯ ให้บริการ Contact Center แก่ SAMART และบริษทั
ในกลุ่มสามารถ 

-  ค่าบาํรุงรักษาโทรศพัท ์
 
   ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

- รายการค่าบาํรุงรักษาโทรศพัท์จ่ายล่วงหน้าดงักล่าว เป็นการ
คิดค่าบริการตามราคาและเงื�อนไขการใหบ้ริการทั�วไป 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

- เจ้าหนี� ค่าบริการระบบศูนย์บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ค่าบริการจดัการ 
- ค่าบริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ค่าเช่าเลขหมายโทรศพัท ์
 

1.139 
 

4.800 
7.632 

 
0.006 

 
 
 

1.080 
 

4.800 
7.632 

 
0.013 

- 

- SAMART ใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆ แก่บริษทัฯ เช่น บริการ
ที�ปรึกษาดา้นกฎหมายและการเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ 
และบริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 
 
- ค่าเช่าเลขหมายโทรศพัท ์ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- SAMART เป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ จึงใหค้วามช่วยเหลือและ

คาํปรึกษาในดา้นต่างๆ  
- อตัราค่าบริการจดัการเป็นการคาํนวณจากประมาณการชั�วโมง

การใช้บริการ ซึ� งเป็นอัตราที�สมเหตุสมผล และค่าบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศที�จ่ายใหบ้ริษทัใหญ่เป็นไปตามนโยบาย 
คือ เรียกเก็บตามราคาที�ระบุไวใ้นสัญญาระหวา่งกนั ซึ� งบริษทั
แม่กาํหนดราคาจากตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 5 

- เมื�อเปรียบเทียบกับราคาว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้
คาํปรึกษาดา้นต่างๆ ตามสัญญาจา้งบริหารและการจดัการแลว้ 
การวา่จา้ง SAMART มีตน้ทุนใกลเ้คียง/ตํ�ากวา่ 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 -     - การคิดค่าบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาํนวณโดยใชต้น้ทุนการทาํงานทั�งหมดของการบริหารจดัการ
ระบบ เช่น ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าบาํรุงรักษาอุปกรณ์ใน
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ค่าเช่าสื�อบริการขอ้มูล Internet เงินเดือน
พนักงาน ค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายทั� งหมดที�เกิดขึ�นในการ
บริหารงาน ฯลฯ โดยบวกส่วนเพิ�มสาํหรับการบริหารจดัการ
ในอตัราร้อยละ 3 (เท่ากบัอตัราส่วนเพิ�มที� SAMART คิดกบั
บริษทัอื�นในกลุ่มเดียวกัน) ซึ� งนํามาเฉลี�ยตามปริมาณการใช้
งานอิงขอ้มูลจากจาํนวนผูใ้ชง้านในแต่ละระบบ จาํนวนขอ้มูล
ที�เก็บในฐานขอ้มูลกลาง จาํนวนงานที�ร้องขอใชง้าน และส่วน
อื�นๆ เฉลี�ยเป็นรายเดือน เป็นเวลา 60 เดือน และไม่คิดค่าใชจ่้าย
เพิ�มในกรณีที�มีพนกังานเพิ�ม หรือมีการเพิ�มของงานที�ไดรั้บการ
ร้องขอในระหวา่งอายสุญัญาการใหบ้ริการแต่อยา่งใด 

- เมื�อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยตนเองแลว้ การว่าจา้ง SAMART มีตน้ทุนตํ�า
กวา่ 

- ค่าเ ช่า เลขหมายโทรศัพท์ เ ป็นการเรียกเ ก็บเ งินตามจริง             
ที� SAMART จ่ายให้กบับมจ. ทีโอที (“TOT”) ทั� งนี� การเรียก
เก็บเงินล่วงหนา้ทุกๆ 6 เดือน เพื�อเป็นการประหยดัทรัพยากร  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถ
วศิวกรรม จาํกดั
(“SE”) 

- SE เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMART ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- SE เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถือ
หุน้อยูร้่อยละ 1.00 ของทุนที�
ออกและชาํระแลว้ก่อน IPO 
และร้อยละ 0.75 ภายหลงั IPO 

-   มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้า้งรับ 
 
 

0.043 
0.480 

- 

4.509 
4.822 
0.408 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 
ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั วชิั�น แอนด ์
ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ 
จาํกดั (“Vision”) 

- Vision เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMART ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ        
นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ 

0.002 
0.018 

0.002 
0.018 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

- เจา้หนี� อื�น – ค่าซื�อกลอ้งวงจรปิด 
- ค่าซื�อกลอ้งวงจรปิด 

0.064 
 0.265 

- 
0.157 

- บริษทัฯ ซื�อสินคา้จาก Vision ซึ� งเป็นผูจ้าํหน่ายกลอ้งวงจรปิด 
เพื�อใชภ้ายในบริษทัฯ และสาํหรับติดตั�งที�สถานประกอบการ
ของลูกคา้  

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- ราคากลอ้งวงจรปิดที�ซื�อจาก Vision มีการกาํหนดราคาตาม

เงื�อนไขการคา้ปกติ 

บริษทั สามารถ ย-ู
ทรานส์ จาํกดั 
(“SU”) 

- SU เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMART ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
 

0.002 
 

0.002 - บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ  
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถ  
เทลคอม จาํกดั 
(มหาชน) 
(“SAMTEL”) 

- SAMTEL เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMART ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- SAMTEL เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ถือหุน้ทางตรงใน
บริษทัฯ อยูร้่อยละ 1.0 ของทุนที�
ออกและชาํระแลว้ก่อนIPO และ
ร้อยละ 0.75 ภายหลงั IPO 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าขายสินคา้ 
 
 

0.007 
0.077 

- 

0.007 
0.632 
3.959 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ  
 
-  บริษทัฯ ขายระบบ พร้อมทาํการติดตั�งระบบ Call center 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

- บริษทัฯ ขายระบบพร้อมทาํการติดตั�งระบบ Call center แก่ 
SAMTEL เพื�อการบริหารเกี�ยวกับลูกคา้สัมพนัธ์ โดยมีการ
กาํหนดราคาและการชาํระเงินตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

 
บริษทั สามารถคอม
มิวนิเคชั�น เซอร์วสิ 
จาํกดั (“SCS”) 

- SCS เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMTEL ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้า้งรับContact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
- รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
- รายไดจ้ากการขายสินทรัพยถ์าวร 
 
 

0.003 
- 

0.036 
- 

2.243 

0.003 
1.160 
1.196 
2.521 

- 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ
ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 -  - เจา้หนี� การคา้ค่าส่งอุปกรณ์  และติดตั�ง
ระบบ 
- ค่าบริการติดตั�งระบบ 
- ค่าบริการบาํรุงรักษาระบบ 

- 
 

- 
1.580 

0.427 
 

0.647 
- 

- บ ริ ษัท ฯ  ใ ช้บ ริ ก า ร ส่ง อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ติ ด ตั� ง ร ะ บ บ  TOT             
ทั�วประเทศ จาก SCS ซึ� งบริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายตาม
หมวดหมู่ของผูใ้ชง้านไวใ้นตน้ทุน และค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- การใช้บริการส่งอุปกรณ์ และติดตั�งระบบ TOT  ของ SCS      

มีการกําหนดราคาตามเงื� อนไขการค้าปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัผูใ้หบ้ริการทั�วไป 

 
บริษทั ไทยเทรด
เน็ท จาํกดั (“TTN”) 

- TTN เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMTEL ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

- รายไดค้่าบริการ Contact Center 0.151 0.151 - บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ  
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถคอม
เทค จาํกดั (“SCT”) 

- SCT เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMTEL ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- SCT เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ถือหุน้อยูร้่อยละ 2.0 ของทุนที�
ออกและชาํระแลว้ก่อน  IPO 
และร้อยละ 1.50 ภายหลงั IPO 

- มีกรรมการร่วมกนัไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 

 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าขายสินคา้ 

0.007 
0.077 

- 
 

1.517 
0.077 
5.641 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
 
-  บริษทัฯ ขายระบบ พร้อมทาํการติดตั�งระบบ Call center 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

- บริษัทฯ ขายระบบพร้อมทําการติดตั� งระบบ Call center       
แก่ SCT เพื�อการบริหารเกี�ยวกับลูกค้าสัมพนัธ์ โดยมีการ
กาํหนดราคาและการชาํระเงินตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

บริษทั สมาร์ทเทอร์
แวร์ จาํกดั (“STW”) 

- STW เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMTEL ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่  
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์     
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์  

 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
 
 

0.001 
0.010 

 

- 
0.010 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ  
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถ 
อินโฟเนต จาํกดั 
(“SIF”) 

- SIF เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMTEL ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ        
นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ Contact Center 
 
 
 

0.003 
0.038 

0.003 
0.038 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10 

 
  - เจ้าหนี� การคา้ค่าอินเตอร์เน็ต และค่า

เชื�อมต่อระบบ 
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และบริการ
เชื�อมต่อระบบ 
- ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ในการขายและใหบ้ริการ 
 
 

2.892 
 

5.889 
 

0.202 
 
 

0.460 
 

5.981 
 

0.195 

- บริษทัฯ ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต และบริการการเชื�อมต่อระบบ
จาก SIF ซึ�งบริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายตามหมวดหมู่ของ
ผูใ้ชง้านไวใ้นตน้ทุน และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- การใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต และบริการการเชื�อมต่อระบบของ 

SIF มีการกาํหนดราคาตามเงื�อนไขการคา้ปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัผูใ้หบ้ริการทั�วไป 

 



                                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 108

บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถ ไอ-
โมบาย จาํกดั 
(มหาชน) (“SIM”) 

- SIM เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SAMART ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั  ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้า้งรับ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ  Contact Center 
- รายไดค้่าขายสินคา้ 

0.017 
0.580 
4.385 

- 

24.092 
0.588 
7.189 

22.500 

- บริษทัฯ ให้บริการ Contact Center  แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
และบริการ Contact Center สาํหรับ SIM โดยเฉพาะ  

 
-  บริษทัฯ ขายระบบ Branch Service System พร้อมทาํการติดตั�ง
ระบบ Call center 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center  ดงักล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- บริษทัฯ ให้บริการ Contact Center  แก่ SIM โดยเฉพาะ เพื�อ
ให้บริการลูกค้าเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ของ SIM โดยมีการคิด
ค่าบริการตามราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติ 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

-  บริษทัฯ ขายระบบ Branch Service System พร้อมทาํการติดตั�ง
ระบบ Call center แก่ SIM เพื�อการบริหารเกี�ยวกบัลูกคา้
สัมพนัธ์ โดยมีการกาํหนดราคาและการชาํระเงินตามเงื�อนไข
การคา้ทั�วไป 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

- เจา้หนี�การคา้ค่าสินคา้ (โทรศพัทมื์อถือ) 
- เจา้หนี� อื�นๆ 
- ค่าซื�อโทรศพัทมื์อถือสาํหรับบริษทั 
- ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

0.078 
- 

0.227 
- 

0.019 
0.004 
0.243 
0.011 

- บริษทัฯ ซื�อสินคา้และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ จาก SIM ซึ� ง
เป็นผูจ้าํหน่ายโทรศพัทมื์อถือสาํหรับลูกคา้ 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- บริษทัฯ ซื�อสินคา้จาก SIM เพื�อใช้ภายในบริษทัฯ หรือให้

พนักงานที�มีสิทธิใชมี้การกาํหนดราคาและการชาํระเงินตาม
เงื�อนไขการคา้ปกติ  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั ไอ-โมบาย  
พลสั จาํกดั (“IMP”) 

- IMP เป็นบริษทัยอ่ยของ SIM 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้า้งรับ Contact Center 
- รายไดค้่าบริการ 
- รายไดค้่าขายสินคา้ 

1.194 
0.885 

13.652 
- 
 

 

15.976 
1.442 

11.791 
16.800 

- บริษทัฯ ใหบ้ริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
-  บริษทัฯ ขายระบบ พร้อมทาํการติดตั�งระบบ Call center 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- การให้บริการแก่ IMP มีการเปลี�ยนแปลงจากการให้บริการ

แบบบริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ
เป็นการบริการจดัหาเจ้าหน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์และการบริการ
ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ เมื�อเดือนมิถุนายน 2555 
เนื�องจากขอ้มูลที�ให้บริการแก่ลูกคา้จะตอ้งมีการประสานงาน
กบัหลายหน่วยงานของ IMP  ซึ� งการที� IMP เป็นผูบ้ริหาร
จดัการเองจะมีความคล่องตวัมากกวา่ 

- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ
ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก โดยการ
พิจารณาอตัรากาํไรขั�นตน้ที�ไดรั้บจาก IMP จะพิจารณาจาก
ภาพรวมของทั�งสองโครงการ 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

- บริษัทฯ ขายระบบพร้อมทําการติดตั� งระบบ Call center         
แก่ IMP เพื�อการบริหารเกี�ยวกับลูกค้าสัมพนัธ์ โดยมีการ
กาํหนดราคาและการชาํระเงินตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

- เจา้หนี�ค่าสินคา้และบริการ (Air Card / 
อินเตอร์เน็ต) 
- ค่าซื�อ Air Card 

0.005 
 

0.077 

0.006 
 

0.064 

- บริษทัฯ ซื�อสินคา้และบริการจาก IMP ซึ� งเป็นผูจ้าํหน่ายและ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่าน Air Card โดยมีการบนัทึกบญัชี
ค่าใชจ่้ายตามตน้สงักดัของพนกังานที�ใชง้าน 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการซื�อสินคา้จาก IMP มีการกาํหนดราคาตามเงื�อนไข

การคา้ปกติและสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที� IMP ขาย
ใหก้บัลูกคา้รายอื�น 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั สามารถ 
มลัติมีเดีย จาํกดั 
(“BUG”) 

- BUG เป็นบริษทัยอ่ยของ SIM 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
2. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

- ลูกหนี�การคา้ค่าบริการ Contact Center 
- รายไดค้า้งรับ 
- รายไดค้่าบริการ 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

0.049 
2.510 

34.352 

0.436 

 

0.013 
2.255 

28.113 
- 

- บริษทัฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ 
และบริการ Contact Center สําหรับ BUG โดยเฉพาะ 
(โครงการ BUG 1113) 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลกัษณะ

ให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มสามารถซึ�งมีการคิดค่าบริการตาม
ราคาและเงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก  

- บริษทัฯ ให้บริการ Contact Center แก่ BUG เพื�อให้บริการแก่
ลูกคา้ ซึ�งรู้จกักนัในชื�อ BUG 1113 มาเป็นเวลากวา่ 10 ปี โดยมี
การกําหนดราคาในลักษณะการแบ่งส่วนรายได้ (Revenue 
Sharing) บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการตามจํานวนนาทีที�
ให้บริการที�ผ่านมา บริษทัฯ ไดข้อปรับขึ�นค่าบริการจาํนวน 2 
ครั� ง และ BUG ไดข้อปรับจาํนวนนาทีที�ใชบ้ริการขั�นตํ�า เป็น
การแจง้จาํนวนนาทีที�ใชบ้ริการขั�นตํ�าล่วงหนา้ 1 เดือน  

- การให้บริการแก่ BUG มีอตัรากาํไรขั�นตน้ลดลงมากในบาง
ไตรมาส เนื�องจากจํานวนนาทีขั�นตํ� าลดลงอย่างมากทําให้
บริษทัฯ ไม่สามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื�อรองรับ
จาํนวนนาทีที�ให้บริการที�ลดลงอย่างรวดเร็วไดท้นั อย่างไรก็
ตามอตัรากาํไรขั�นตน้ปรับตวัเพิ�มขึ�นในภายหลงัเมื�อบริษทัฯ 
สามารถวางแผนจดัสรรบุคลากรไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่การให้บริการแก่ BUG มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นโครงการที�ทําให้บริษัทฯ เป็นที� รู้จัก 
อตัราค่าบริการระหว่างกันมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ มี
กาํไรขั�นตน้จากการใหบ้ริการดงักล่าว 

- ตั� งแต่ว ันที�  1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกค้าสัมพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใช้ตน้ทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

- เจา้หนี�การคา้ค่าบริการ 
- เงินมดัจาํ 
- ค่าใชจ่้ายในการขายบริการ 
 

5.643 
0.505 
3.612 

 

0.114 
0.505 
5.462 

- บริษทัฯ ใชบ้ริการ BUG ในการส่งขอ้ความโทรศพัท์มือถือ 
(SMS) โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายตามหมวดหมู่ของ
ผูใ้ชง้านไวใ้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- บริษทัฯ ซื�อบริการส่งขอ้ความทางโทรศพัท์มือถือ (SMS) จาก 

BUG สาํหรับลูกคา้ของบริษทัฯ และสาํหรับบริษทัฯ เอง โดย
รายการดังกล่าวมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื�อนไขการคา้ปกติที�คิดกบับุคคลภายนอก 

- ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป การซื�อขายสินคา้และ
บริการระหวา่งกนั กาํหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคา
ตลาดจะกาํหนดราคาเท่ากบัตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 15  

บริษทั วไิลลกัษณ์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล 
โฮลดิ�ง จาํกดั 
(“VIH”) 

- นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ นาย
วฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ และ 
นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ซึ�ง
เป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นผู ้
ถือหุน้ใหญ่ใน VIH 

- มีกรรมการร่วมกนั ไดแ้ก่ 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 

- เงินมดัจาํ 
 
 
 
 
 
 
 

1.480 
 

 
 
 
 
 
 

1.480 - บริษทัฯ เช่าพื�นที�ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายค่าเช่าพื�นที� ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ตามที�
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่า  

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- พื�นที�เช่าอาคารดงักล่าวใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมีการ

คิดค่าเช่าและค่าบริการในอตัรา 492 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ� งอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าว เป็นอตัราที�สามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราค่าเช่าพื�นที�บริเวณใกล้เคียงซึ� งมีขนาดพื�นที�ให้เช่า
เพียงพอกบัความตอ้งการของบริษทัฯ เช่น อตัราค่าเช่าอาคาร
จสัมิน 450 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคารเซ็นทรัลแจง้วฒันะ 
450 บาท/ตร.ม. /เดือน 



                                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 114

บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 -  - เจา้หนี�ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าใชจ่้ายอื�นๆ 

0.074 
9.628 

- 

0.035 
8.882 
0.775 

- บริษทัฯ เช่าพื�นที�ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายค่าเช่าพื�นที� ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ตามที�
กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่า  

-  ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ไดแ้ก่ ค่าไฟล่วงเวลา และค่าที�จอดรถ เป็นตน้ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- พื�นที�เช่าอาคารดงักล่าวใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมีการ

คิดค่าเช่าและค่าบริการในอตัรา 492 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ� งอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าว เป็นอตัราที�สามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราค่าเช่าพื�นที�บริเวณใกล้เคียงซึ� งมีขนาดพื�นที�ให้เช่า
เพียงพอกบัความตอ้งการของบริษทัฯ เช่น อตัราค่าเช่าอาคาร
จสัมิน 450 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคารเซ็นทรัลแจง้วฒันะ 
450 บาท/ตร.ม. /เดือน 

บริษทั เบสท ์เซลล่า 
จาํกดั / บริษทั ไอ 
คิว ไวน์ จาํกดั 

- นายธนานนัท ์วไิลลกัษณ์ 
กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ในบริษทั เบสท ์เซลล่า 
จาํกดั/ บริษทั ไอ คิว ไวน์ จาํกดั 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ                    
นายธนานนัท ์วไิลลกัษณ์ 

- ค่าซื�อสินคา้ 
 
 

0.010 
 
 

0.055 - บริษทัฯ ซื�อสินคา้จากบริษทั เบสท์ เซลล่า จาํกดั / บริษทั ไอ 
คิว ไวน์ จาํกดั ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการซื�อสินคา้มีการกาํหนดราคาตามเงื�อนไขการคา้ปกติ

และสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที� บริษัท เบสท์ เซลล่า 
จาํกดั/ บริษทั ไอ คิว ไวน์ จาํกดั ขายใหก้บัลูกคา้รายอื�น 
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บุคคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2556 
(ล้านบาท) 

สิ�นสุด 31 
ธันวาคม 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษทั พลงัมิตร
ทราน สปอร์ต จาํกดั 

- บริษทั พลงัมิตรทราน สปอร์ต 
จาํกดั มีคู่สมรส ของ              
นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์    
ซึ�งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลง
นาม 

- เจา้หนี�ค่าเช่า และค่าบริการ  
- ค่าเช่าพื�นที� 
 
 

0.244 
2.527 

 
 

0.244 
2.926 

- บริษทัฯ เช่าพื�นที�เพื�อใชใ้นการประกอบธุรกิจจากบริษทั พลงั
มิตรทราน สปอร์ต จาํกัด โดยบริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเช่าพื�นที� 
ค่าบริการต่างๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาเช่า  

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- พื�นที�เช่าที�อาคารดงักล่าวใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมี

การคิดค่าเช่าและค่าบริการในอตัรา 263 บาท/ตร.ม./เดือนซึ� ง
อัตราค่า เ ช่าและค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราที� สามารถ
เทียบเคียงไดก้ับอตัราค่าเช่าพื�นที�บริเวณใกลเ้คียงซึ� งมีขนาด
พื�นที�ใหเ้ช่าเพียงพอกบัความตอ้งการของบริษทัฯ เช่น อตัราค่า
เช่าอาคารบีบี  370 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคาร Thai CC 300 
บาท/ตร.ม./เดือน 
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12.1   สรุปหลกัเกณฑ์ในการพจิารณารายการระหว่างกนั ที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและจาํเป็นเพื�อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซึ�งเงื�อนไขในการทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทั�วไป 

2. มาตรการและขั�นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

การทํารายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อดูแลไม่ไห้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์และเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลาํดับ ขึ�นอยู่กับ

ขอ้กาํหนดและมูลค่ารายการที�เกิดขึ�น ทั�งนี�  ในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นที�มีส่วนได้

เสียในเรื�องนั�น จะไม่มีส่วนในการอนุมติัรายการ และการอนุมติัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ การทาํรายการที�เป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปและการทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้

โดยทั�วไป มีหลกัการดงันี�  

2.1   การทาํรายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�มเีงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป 

การทาํรายการระหวา่งกนัที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัการจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหฝ่้ายจดัการ สามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนั�นมีขอ้ตกลงทาง

การคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการ

คา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 5/2556 เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย ไดอ้นุมติัหลกัการในการกาํหนดนโยบายรายการระหวา่งกนั ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

 การขายสินคา้และบริการระหวา่งกนั กาํหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกาํหนดราคาเท่ากบั

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่เกินร้อยละ 15  

 การใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สมัพนัธ์ กาํหนดราคาโดยใชต้น้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่

ร้อยละ 10  

 ค่าบริการเทคโนโลยสีารสนเทศจ่ายใหบ้ริษทัใหญ่เรียกเก็บตามราคาที�ระบุไวใ้นสัญญาระหวา่งกนั ซึ� งบริษทั

ใหญ่กาํหนดราคาจากตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 

 การซื�อขายสินทรัพยถ์าวรระหวา่งกนักาํหนดราคาโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชี บวกส่วนเพิ�มตามสภาพของ

สินทรัพย ์

โดยบริษทัฯ จะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไข

ทั�วไป  เพื�อรายงานใหที้�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส  

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและให้ความเห็น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติั

ต่อไป ทั� งนี� ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือ
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ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที�อาจจะเกิดขึ�น บริษทัฯ จะ

แต่งตั�งผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื�อ

นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ และ /หรือ ผูถื้อหุ้น

ตามแต่กรณี เพื�อให้มั�นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทั�งนี�  บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

2.2  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคต บริษทัฯ อาจมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัตามแต่เห็นสมควร โดยตั�งอยูบ่นเงื�อนไขทางการคา้ตามปกติ 

โดยสามารถอา้งอิงไดก้บัเงื�อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที�บริษทัฯ กระทาํกบับุคคลภายนอก และยึดถือความ

จาํเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นหลกั ทั�งนี�บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งเคร่งครัด  ในกรณีมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ 

จะจัดให้มีการให้ความเห็น  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ 

นอกจากนี�  บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที�ไดรั้บการตรวจสอบ/ 

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

โดยรายการที�คาดว่าจะเกดิขึ�นต่อเนื�องในอนาคตมดีงันี�  

การให้บริการศูนย์บริการข้อมลู (Contact Center) 

บริษทัฯ จะยงัคงให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) แก่บริษทัในกลุ่มสามารถ ซึ� งจะกาํหนดราคาโดยใช้

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10  

ซื�อสินค้าและบริการ 

บริษทัฯ มีการซื�อสินคา้และบริการจากบริษทัในกลุ่มสามารถเพื�อใชป้ระกอบการให้บริการลูกคา้หรือใชส้ําหรับ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น กลอ้งวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ บริการด้านบริหารจัดการ บริการส่งขอ้ความทาง

โทรศพัท์มือถือ (SMS) และบริการอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ การซื�อขายสินคา้และบริการระหวา่งกนั กาํหนดราคาตาม

ราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกาํหนดราคาเท่ากบัตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่เกินร้อยละ 15  

บริการซ่อมบาํรุง 

ในกรณีที�บริษทัฯ ขาดแคลนบุคลากรในการซ่อมบาํรุงหรือสถานที�ประกอบการของลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั บริษทัฯ อาจ

วา่จา้งบริษทัในกลุ่มสามารถในการซ่อมบาํรุง เนื�องจากการวา่จา้งบริษทัในกลุ่มสามารถมีความคุม้ค่ากวา่การที�บริษทั

ฯ ส่งทีมวิศวกรไปบาํรุงรักษาระบบตามสถานประกอบการต่างๆ ดว้ยตนเอง เพราะโดยปกติ บริษทัฯ ให้บริการ

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาให้กับลูกคา้ที�มีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั�น นอกจากนี�  บริษทัฯ อาจเสีย

ค่าปรับตามที�ระบุไวใ้นสัญญากบัลูกคา้หากไม่สามารถให้บริการซ่อมบาํรุงภายในระยะเวลาที�กาํหนด ทั�งนี� การ

ให้บริการระหวา่งกนั กาํหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกาํหนดราคาเท่ากบัตน้ทุนบวกกาํไรส่วน

เพิ�มในอตัราไม่เกินร้อยละ 15  
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การเช่าพื�นที�ในการประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ มีการเช่าสถานที�ประกอบการกบับริษทั พลงัมิตรทราน สปอร์ต จาํกดั และบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�น

แนล โฮลดิ�ง จาํกดั เพื�อให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมีการกาํหนดค่าเช่าและค่าบริการในอตัราที�สามารถเทียบเคียงไดก้บั

อตัราค่าเช่าพื�นที�บริเวณใกลเ้คียง 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

13.1 สรุปฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

              (หน่วย  : พนับาท) 

      งวดบญัชี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

      2555 2556 2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   80,759 36,760 243,798 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น   229,743 162,439 209,673 

รายไดค้า้งรับ   116,928 116,365 148,603 

อุปกรณ์   156,245 122,863 236,015 

สินทรัพยร์วม   642,945           492,210             903,950  

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น   221,126 73,331 64,679 

หนี� สินรวม   334,932            94,552              97,565  

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้          100,000  210,000 280,000 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น              308,013            397,658             806,385  

รายไดจ้ากการขาย            218,789  67,593 139,878 

รายไดจ้ากการบริการ            670,806  616,650 634,002 

รายไดร้วม            896,874            691,905             790,433  

ตน้ทุนขาย            205,079  61,153 120,424 

ตน้ทุนการให้บริการ            515,427  457,071 518,717 

ค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหารและอื�นๆ   62,437 59,863 65,875 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม            782,943            578,087             705,017  

กาํไรสุทธิ              74,565             89,656              65,985  

กาํไรต่อหุ้น    (บาท)               0.74                 0.43                  0.26  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน            332,405            73,693            64,012 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน              (5,274)           (38,494)          (199,625) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน         (304,947)           (79,189)            342,732  
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13.2 การแสดงอตัราส่วนทางการเงินของ บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

     2555 2556 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)         

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.36 3.85 7.56 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 1.31 3.64 5.42 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.76 0.36 0.75 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การคา้  เท่า 4.02 3.48 4.15 

ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ย  วนั 89.64 103.43 86.76 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 54.64 78.58 53.40 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย  วนั 6.59 4.58 6.74 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�   เท่า 6.39 6.28 26.50 

ระยะเวลาชาํระหนี�   วนั 56.33 57.33 13.59 

วงจรเงินสด  วนั 39.90 50.68 79.93 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)         

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 19.01 24.26 17.41 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 11.15 16.39 10.99 

อตัรากาํไรอื�น  (%) 0.81 1.11 2.09 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร  (%) 335.12 65.71 75.24 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 8.31 12.96 8.35 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 27.53 25.41 10.96 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)         

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 10.11 15.80 9.45 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  (%) 68.39 95.65 79.64 

อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า 1.22 1.22 1.13 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)         

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนผูถื้อหุ้น  เท่า 1.09 0.24 0.12 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย  เท่า 25.95 62.21 395.43 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  เท่า 0.36 0.27 0.17 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00  147.52 34.35 
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14.     การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการดาํเนินงานในปี 2557 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม

ทั�งสิ�นจาํนวน 790.4 ลา้นบาทเพิ�มขึ�น 98.5 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 14.2 โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากรายไดโ้ครงการของ

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการกรมสรรพสามิต โครงการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ

โครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing Services (Thailand) Limited (“ADAMS”) และมีกาํไรสุทธิโดยรวม 

66.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 

ตน้ทุนการขายและบริการมีจาํนวน 639.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 120.9 ลา้นบาทเป็นสดัส่วนที�เพิ�มขึ�นตามรายได ้

กาํไรขั�นตน้ มีจาํนวน 134.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�แลว้ 31.2 ลา้นบาท หรือลดลดร้อยละ 18.8  

รายไดอื้�น ๆ จาํนวน 16.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้ 8.9 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดที้�ปรับประมาณการค่าใชจ่้าย

เจา้หนี�การคา้ที�ลดลง และกาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 

ค่าใชจ่้ายการขาย ค่าใชจ่้ายการบริหาร ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอื�นๆ เพิ�มขึ�น 4.7 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากการ

เริ�มลงทุนในประเทศกมัพูชาเป็นปีแรก ประกอบกบับริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงมี

การปรับโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลลดลงจากปีที�แลว้ 3.4 ลา้นบาทเป็นไปตามกาํไรที�ลดลง 
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รายได้ 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการบริการ  สาํหรับปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี�  

  รายได้จากการขาย

และบริการ  

(ล้านบาท) 

อตัราการ

เตบิโต  

1.     รายได้จากการขาย 139.8 107% 

1.     การให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ   

(Turnkey Total Solutions) 

139.8 107% 

2.     รายได้จากการบริการ 634.0 3% 

2.1   การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล (Maintenance Service) 25.6 20% 

2.2   การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ  

(Fully Outsource) 

498.6 1% 

2.3   การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Service Representative 

Outsource) 

46.8 -10% 

2.4   การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource) 63.0 27% 

รวม 773.8 13% 

1. รายได้จากการขาย 

1.1 การให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

มูลค่าเท่ากบั 139.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 72.3 ลา้นบาทหรือร้อยละ 106.9 เมื�อเทียบกบัปี 2556 ที� 67.6 ลา้นบาท การเพิ�มขึ�น

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการได้รับโครงการรัฐบาลเพิ�มขึ�น อาทิเช่น โครงการของกรมสรรพสามิต โครงการของ

กระทรวงเกษตรสหกรณ์การเกษตร โครงการของบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ที�มีการขยายอย่างต่อเนื�อง และ

โครงการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
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2.  รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการโดยรวมมูลค่าเท่ากบั 639.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 17.4 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3 อนัเนื�องมาจากการ

เพิ�มขึ�นของการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอปุกรณ์ (Contact Center Facility Outsource) และการใหบ้ริการ

บาํรุงรักษาระบบศูนยบ์ริการขอ้มลู (Maintenance Service)  

2.1  การให้บริการบํารุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service)  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล มูลค่าเท่ากบั 25.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 4.3 ลา้นบาทหรือร้อย

ละ 20 เมื�อเทียบกบัปี 2556 ที� 21.3 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายไดง้านโครงการที�ใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง 

2.2 การให้บริการบริหารจดัการศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsource) 

รายไดจ้ากการให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 498.6 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นเล็กนอ้ยเมื�อเทียบกบัปี 2556 ที� 493.8 ลา้นบาทโดยกลุ่มลูกคา้หลกั ไดแ้ก่ สาํนกังานประกนัสังคม และบริษทั 

ไทยแอร์เอเซีย จาํกดั 

2.3 การให้บริการจดัหาลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsource) 

ในปี 2557 รายไดจ้ากการบริการจดัหาลูกคา้สัมพนัธ์มีมูลค่าเท่ากบั 46.8 ลา้นบาท ลดลง 5.0 ลา้นบาทหรือร้อยละ 10 

เมื�อเทียบกบัปี 2556 ที� 51.8 ลา้นบาทเนื�องจากการบริการในโครงการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ลดลง 

2.4 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource) 

รายไดจ้ากการบริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์มีมูลค่าเท่ากบั 63.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 13.3 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 27 เมื�อเทียบกบัปี 2556 ที�มีมูลค่า 49.7 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการไดรั้บโครงการของ  AEGON Direct & 

Affinity Marketing Services (Thailand) Limited (“ADAMS”) เพิ�มเติม 
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โครงสร้างรายได้จากการบริการ 

 

ค่าใช้จ่ายการขาย การบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายการขาย การบริหารงาน และค่าใชจ่้ายอื�นๆ เท่ากบั 65.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 6.0 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 9.1 ซึ� งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายที�เริ�มลงทุนในประเทศกมัพูชาในไตรมาสแรกของปี 2557 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 0.34 ลา้นบาท ลดลง 1.3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 79.6 เนื�องจากบริษทัฯ 

มีการชาํระคืนเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าทั�งสิ�น 904.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 411.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

83.7 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ�มขึ�นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�เพิ�มขึ�น 207.0 ลา้นบาท และอุปกรณ์เพิ�มขึ�น 113.1 

ลา้นบาท 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นเท่ากบั 209.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อทรัพยสิ์นรวม

เท่ากบัร้อยละ 23.2 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ยเท่ากบั 86.78 วนั ซึ� งดีกว่าปีที�ผ่านมา ในปี 2556 ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ย

เท่ากบั 103.43 วนั  การตั�งสาํรองเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ บริษทัฯ มีนโยบายในการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรับหนี� ที�

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในอตัราร้อยละ 50  หากหนี� ที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนจะตั�ง

ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญเต็มจํานวน โดยพิจารณาความเสี�ยงจากลูกหนี� รายตัว หากลูกหนี� เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ

รัฐวสิาหกิจ ความเสี�ยงดา้นหนี� เสียจะอยูใ่นระดบัตํ�า บริษทัฯ จึงพิจารณาไม่ตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
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รายได้ค้างรับ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ มีรายไดค้า้งรับเท่ากบั 148.6 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราส่วนต่อทรัพยสิ์นรวมเท่ากบัร้อยละ 

16.4 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดค้า้งรับเกิดขึ�นเมื�อบริษทัฯ ไดใ้ห้บริการแลว้แต่ยงัไม่สามารถออกใบแจง้หนี� ได ้อาทิ

เช่น กรณีการใหบ้ริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) บริษทัฯ 

จะตั�งรายไดค้า้งรับจากสดัส่วนความสาํเร็จของงานซึ�งยงัไม่ถึงงวดที�เบิกเงินไดต้ามสญัญา 

สาํหรับกรณีการใหบ้ริการ Outsource Contact Center บริษทัคิดค่าบริการเป็นรายเดือน บริษทัจะประมาณการรายไดเ้มื�อสิ�น

งวดตามมูลค่าการให้บริการของเดือนนั�นๆและบนัทึกรายไดด้งักล่าวเป็นรายไดค้า้งรับ โดยบญัชีรายไดค้า้งรับจะเปลี�ยน

สถานะเป็นลูกหนี�การคา้ เมื�อบริษทัฯ ออกใบแจง้หนี� ให้แก่ลูกคา้ และบนัทึกรายได ้ยอดเงินดงักล่าวจะถูกปรับปรุงให้ตรง

กบัยอดที�ออกใบแจง้หนี�ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการออกใบแจง้หนี�จะเป็นไปตามระยะเวลาที�ระบุไวใ้นสญัญากบัลูกคา้  

ค่าอุปกรณ์ 

ค่าอุปกรณ์ ณ  วนัที� 31 ธันวาคม 2557 เพิ�มขึ�นจาํนวน 113.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อทรัพยสิ์นรวมเท่ากับ 26.1 

เนื�องจากมีการต่อสัญญาการให้บริการกับโครงการอย่างต่อเนื�อง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เพิ�มเติม 

 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 7.56 เท่า 

เพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมาเนื�องจากบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นจาํนวน 207.0 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของแหล่งที�มา

และที�ใชไ้ปของเงินสดมีดงันี�  

- กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการดาํเนินงาน จาํนวน 64.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�ผา่นมา 9.7 ลา้นบาทหรือลดลง

ร้อยละ 13.1 

- กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการลงทุนจาํนวน  199.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมาจาํนวน 161.1 ลา้นบาท 

เนื�องจากบริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินลงทุนเพื�อซื�ออุปกรณ์ที�ใชใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ที�มีการต่อสญัญาอยา่งต่อเนื�อง 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 342.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมาจาํนวน 421 ลา้นบาท

เนื�องจากบริษทัฯ ไดร้ะดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้�นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญันอกจากนี�

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัทั�ง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั

แลว้ ซึ�งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบที�อาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี�   เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายใหน้างสาวนฤชล ไวทยานุวตัติเป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อของ

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติกาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที�บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

                     ชื�อ ตําแหน่ง ลายมือชื�อ 

                            1.  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ 
 

 

                            2.  นายประชา พทัธยากร 

 

 

กรรมการ 

 

  

 

 

   

                     ชื�อ ตําแหน่ง ลายมือชื�อ 

 ผูรั้บมอบอาํนาจ : นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ 

 

เลขานุการบริษทั 
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รายละเอยีดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 1. นายวิชยั ศรีขวญั 

   -  ประธานคณะกรรมการ 

   -  กรรมการอิสระ 

   -  กรรมการตรวจสอบ 

 

65 - รัฐศาสตร์บณัฑิต คณะรัฐศาสตร์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) โดย    

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นที� 119/2552 

-  หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) โดย         

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นที� 22/2552 

-  หลกัสูตร “การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการ และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน” 

โดยสถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ภาครัฐร่วมกบั สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

- - 2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2551-2553 

 

2551-2554 

2553-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

 

 

2554-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

 

 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ที�ปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการ

ปกครอง วฒิุสภา 

ประธานกรรมการการกาํหนดตาํแหน่งระดบัสูง 

ประธานกรรมการการกาํหนดตาํแหน่งระดบัสูง 

ประธานกรรมการการกาํหนดตาํแหน่งระดบัสูง  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล  

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ (ดา้นการบริหารราชการ

แผน่ดิน) ในคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

นายกสภามหาวิทยาลยั 

ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือน  

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

 

 

 

 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

 

สาํนกังานพระพทุธศาสนา 

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 

กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 

กระทรวงมหาดไทย 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวิชยั ศรีขวญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

    2552-ปัจจุบนั 

 

 

2552-ปัจจุบนั 

 

 

2552-ปัจจุบนั 

 

กรรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการปรับปรุงหลกัสูตร และกรรมการ

กลุ่มผลิตชุดวิชา สาขาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์  

นายกสภามหาวิทยาลยั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  

ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ 

     -  รองประธานกรรมการ 

     -  กรรมการอิสระ 

     -  กรรมการตรวจสอบ 

        -  ประธานกรรมการกาํกบั   

           ดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

65 

 

- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 4414) 

-  อบรมหลกัสูตร Air Transport Economics  

   ประเทศฟิลิปปินส์ 

-  อบรมหลกัสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร์ 

-  อบรมหลกัสูตร Senior Crisis Management              

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- อบรมหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง (นบส. 1) รุ่นที� 26 

- อบรมหลกัสูตร กฎหมายมหาชน รุ่นที� 11

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลักสูตร “การกาํกับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ 

และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน” 

- อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที� 129/2010 

- อบรมหลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 10 สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน 

 

- - 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2552-2554 

 

 

2552-2554 

2548-2554 

2547-2553 

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

 

บมจ. การบินไทย 

 

 

บจก. ขนส่ง 

บจก. วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย 

บจก. อุตสาหกรรมการบิน 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล   

      -  กรรมการอิสระ 

      - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      - กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

      - กรรมการสรรหาและกาํหนด   

        ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 - วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลยัมหิดล 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  

    มหาวิทยาราชภฏัสวนสุนนัทา 

-  ประกาศนียบตัรชั�นสูง หลกัสูตร “การเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหาร ระดบัสูง”  รุ่น 9 

สถาบนัพระปกเกลา้  

-  ปริญญาบตัร หลกัสูตร “การป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่น 21)  วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  

-  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน รุ่น 11 

-  อบรมหลกัสูตร “Financial Statements Demystified for 

Director” จดัโดย Thai Institute of Directors  

-  อบรมหลกัสูตร “การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการ 

และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคก์าร

มหาชน” รุ่นพิเศษ จดัโดย สถาบนัพระปกเกลา้ 

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

-  อบรมหลกัสูตร Directors Certification Program 

จดัโดย Thai Institute of Directors 

-  อบรมหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

จดัโดย Thai Institute of Directors  

 

- -  2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2555-ปัจจุบนั 

2552-ปัจจุบนั 

 

2553-2554 

2554-2554 

2551-2554 

2551-2553 

 

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการ  

รองประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

 

 

บมจ. บตัรกรุงไทย 

บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส 

 

บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

บมจ. ทีโอที 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

 

 -  อบรมหลกัสูตร Leadership Program for Managers 

จดัโดย CC Knowledge Base Co., Ltd. 

-  อบรมหลกัสูตร Economic Leader Forum (ELF)  

จดัโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  

-  อบรมหลกัสูตร Professional Presentation Skills  

จดัโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.  

-  อบรมหลกัสูตร Leading the Way into the Futures  

Business จดัโดย TFEX, GSB 

-  อบรมหลกัสูตร Bourse Game จดัโดย ธนาคาร  

Citibank ประเทศสิงคโปร์  

-  อบรมหลกัสูตร Bonds Trading จดัโดย Continental  

Illinois Bank สาํนกังานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-  อบรมหลกัสูตร Corporate Finance จดัโดย Citibank  

School of Banking ที� New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-  อบรมหลกัสูตร Advanced Management Program for  

Oversea Bankers ที� Wharton Business School, 

University of Pennsylvania 

 

     

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น 

-  กรรมการอิสระ  

-  กรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

-  กรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

51 -  หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต  

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

-   ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

-   แพทยป์ระจาํบา้นปีที� 1 สาขาอายรุศาสตร์ทั�วไป 

ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

-   ประกาศนียบตัรชั�นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลีนิค 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

-   แพทยป์ระจาํบา้นปีที� 2, 3 สาขาประสาทวิทยา  

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายรุศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

-   วฒิุบตัร สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา 

-   Diploma of Clinical Neurology Institute of Neurology, 

University of London 

-   Clinical Research Assistant in Movement Disorders,  

The National Hospital for Neurology and  

Neurosurgery, Queen Square, London WC1N 3BG 

Department of Neurology, The Middlesex Hospital, 

Mortimer Street, London W1N 8AA 

-   หลกัสูตร Director Accreditation Program 

-   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที� 21 

-   หลกัสูตร  CAGS in Finance  วิทยาลยัการจดัการ  มหาวิทยาลยัมหิดล 

-   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นที� 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

-   Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2       

   วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล และ MIT, USA 

- - 2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2554-ปัจจุบนั 

 

2553-2554 

 

2546-ปัจจุบนั 

 

2548-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ 

พระเทพรัตน์ ฝ่ายบริหาร  

ผูอ้าํนวยการศูนยห์วัใจ หลอดเลือด  

และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศ์าสตร์  

อาจารย ์หน่วยประสาทวิทยา  

ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

กรรมการ 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล    

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล    

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล    

 

บจก. บุญคงชื�นแลนด ์

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   

        - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

        - กรรมการบริหาร 

        - กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

55 -    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที� 18 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2548-2549 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง 

(มหานคร รุ่นที� 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง  ปี 2555 

-   หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2547 

-   หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) ปี 2547   

 

0.13% 

 

พี�ชายของ 

นายวฒัน์ชยั   

นางสุกญัญา 

และ 

นายธนานนัท ์

2556-ปัจจุบนั 

 

 

2538-ปัจจุบนั 

2536-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2546-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 

 

 

2536-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2543-2556 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ประธานกรรมการบริหาร /  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการ 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถเทลคอม 

 
 

บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบมจ. วนัทูวนั 

คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

52 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Management Program  

 จากประเทศองักฤษ ปี 2528 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Strategic Planning & 

Implementation, University of Michigan Business 

School  ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  

(ปรอ.) รุ่นที� 21 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2551-2552 

-   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 11  จากสถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 

-   หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นที� 15 จากวิทยาลยัการยติุธรรม สาํนกังาน

ศาลยติุธรรม ปี 2554 - 2555 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน รุ่นที� 2   

       โดยความร่วมมือระหวา่งสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สาํนกังาน ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และ

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปี 2556 

- หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง 

(บยป.) รุ่นที� 5 จากวิทยาลยัการยติุธรรมทางการปกครอง 

สาํนกังานศาลปกครอง ปี 2556-ส.ค. 2557 
 

0.86% 

 

นอ้งชายของ 

นายเจริญรัฐ 

และพี�ชายของ 

นางสุกญัญา 

และ 

นายธนานนัท ์

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

2543-ปัจจุบนั 

2536-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2557-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

2546-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2543-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 

 

 

2536-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2543-2556 

 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสี�ยง 

ประธานกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center 

รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology   

Related Services และ Utilities and Transportations 

กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการ 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการ 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถเทลคอม 

บมจ. สามารถเทลคอม 

 

 

บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของ บมจ. วนัทูวนั 

คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

  7. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์

        - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

        - กรรมการบริหาร 

        - กรรมการผูจ้ดัการและ

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

การตลาดและการขาย 

        - กรรมการบริหารความเสี�ยง 

        - ประธานกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 
 

49 -   ปริญญาโท การตลาดระหวา่งประเทศ  

(International Marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ ประเทศญี�ปุ่ น 

-   ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื�อสารมวลชน 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2543 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program ปี 2543 

 

0.0134% 

 

นอ้งสาวของ 

นายเจริญรัฐ 

และนายวฒันช์ยั

และพี�สาวของ

นายธนานนัท ์

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2552-2556 

 

 

2552-ปัจจุบนั 

 

 

 

2543-2556 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการและรักษาการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

ประธานกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการ 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของ บมจ. วนัทวูนั 

คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 8. นายธนานนัท ์วิไลลกัษณ์ 

      - กรรมการ 

      - กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

 

48 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
 University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์     
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)  ปี 2547 

 

- นอ้งชายของ 

นายเจริญรัฐ 

นายวฒัน์ชยั

และนางสุกญัญา 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

2550-ปัจจุบนั 

2552-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2549-ปัจจุบนั 

 

2549-ปัจจุบนั 

2546-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

 

 

2536-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธานกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

กรรมการ 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 

 

 

บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบมจ. วนัทวูนั 

คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 9. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 

      - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

      - กรรมการบริหาร 

      - กรรมการบริหารความเสี�ยง 

      - กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 

 

64 -  ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 -  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2543 

-   หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program ปี 2543   

 

0.0043% - 2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

2543-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2557-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2541-ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

2543-2556 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง /  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

รองประธานกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

 

 

วทิยากร 

กรรมการ 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

    

 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถเทลคอม 

 

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบมจ. วนัทูวนั 

คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 10. นายประชา พทัธยากร 

      - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

      - กรรมการบริหาร 

      - กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที�แต่งตั�ง : 27 มีนาคม 2556 
 

51 -     ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกิจระหวา่งประเทศ  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-     ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-     Investment Banking License  

     จากสมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) ปี 2552   

- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management  (MIR) ปี 2551 

-  หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2551 

-  หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR)  ปี 2550 

-  หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2549 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548   

 

- 

 

- 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

2555-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

 

2556-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2548-2554 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

2548-2554 
 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(สายบญัชีและการเงิน) 

กรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รองประธานกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

   

  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

   

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

บมจ. อีเทอร์นิตี�  แกรนด ์โลจิสติคส์ 

 

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบมจ. วนัทูวนั 

คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

บจก. ภารีสา คอร์ปอเรชั�น 
 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11. นางสาวรุ่งจีรา ไกรวิวฒัน์  

       - ผูอ้าํนวยการ  

       ฝ่ายการบริการลูกคา้สมัพนัธ ์

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 9 สิงหาคม 2556 

48 -  รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 -   หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร (Mini MBA) บริหารธุรกิจ    

      คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2545-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการบริการลูกคา้สมัพนัธ์ /  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 12. นางรัชดา  นิวาศะบุตร 

        - ผูอ้าํนวยการ  

       ฝ่ายธุรการ 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 9 สิงหาคม 2556 

50 -   ปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร (Mini MBA) สาขา

บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- 

 

- 

 

2555-ปัจจุบนั 

2548-2555 

 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดัการทั�วไป 

Turnkey Business Unit 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 13.  นายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรกุล 

         - ผูช่้วยอาํนวยการ  

        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 11 พฤศจิกายน 2557 

41 -  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- 

 

- 

 

2557-ปัจจุบนั 

 

2555-2557 

2554-2555 

2553-2554 

 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผูจ้ดัการฝ่ายสรรหาและทรัพยากรบุคคล 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์  

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

บมจ. ปริญสิริ 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

 

เอกสารแนบ 1 



                                                                                                                                                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 140

 

 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตาํแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 14. นางสาวดวงกมล ตนัตระบณัฑิตย ์

       - ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนบญัชี /  

         รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   

         และการเงิน 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 1 มีนาคม 2557 

45 -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ นครราชสีมา  

 

- 

 

- 

 

2557-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2548-2556 

ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนบญัชี   /  

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนบญัชี 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 

 

 

 

 

บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

15. นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ 

         - เลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 7 สิงหาคม 2557 

45 -    ปริญญาโท (Mass Communications) 

Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-     ปริญญาตรี (Mass Communications) 

Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-     ปริญญาตรี  (Business English) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-     หลกัสูตรพื�นฐานกฎหมายและกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบั

บริษทัจดทะเบียน รุ่นที� 12 ปี 2557   

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรเลขานุการบริษทั  ปี 2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  มิ.ย. 2557 -ปัจจุบนั 

 

ม.ค.2557-มิ.ย.2557 

 

 

ม.ค.2551-ธ.ค. 2556 

 

เลขานุการบริษทั 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ผูจ้ดัการ -ส่วนเลขานุการบริษทั 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

เลขานุการผูบ้ริหาร-Healthcare 

 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์  

 

 

บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย) 

 

หมายเหต:ุ (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที�เกี�ยวข้อง ของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 
บริ

ษัท
ฯ 

บริ
ษัท

ย่อ
ย 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
OT

O(1
)  
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) 
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(8
) 

SC
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)  

SI
M

(1
)  

SM
S(2

)  

BU
G(2

)  

SI
AM

(3
)  

IM
I(2

)  

SI
M

M
(2

)  

SI
M

I(4
)  

TC
N(2

)  

BS
(2

) 

IM
P(2

) 

IM
IT

(2
) 

IM
D(5

) 

ST
C(1

)  

SC
S(7

)  

SC
T(7

)  

SB
S(7

)  

TT
N(7

)  

   
 P

N(7
)  

SI
F(7

) 

ST
W

(7
) 

SA
ET

(7
)  

PT
N(7

) 

CA
TS

(1
0)

 

KP
P(1

0)
 

SU
T 

SE
C 

VS
S 

SE
 

CI
O(9

)  

SI
H 

SR
T 

SD
T 

TE
DA

(1
1)

 

TD
C(1

2)
 

TS
(1

2)
 

SW
2P

(1
1)

  

SU
M

(1
1)

 * 

SU
L(1

1)
 * 

NM
D(7

) 

IT
AB

(1
3)
 

I-S
PO

RT
(3

)  

I-S
PO

RT
 M

(6
)  

CS
 

EN
T(3

)  

SL
A(1

5)
 

NS
T(1

4)
 

SS
TV

 (6
)  

VI
H 

1. นายวชิัย ศรีขวญั x                                                    

2.  นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ /                                                    

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล /                                                    
4.  น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น /                               /                    / 
5. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ / /  // / x   x     x x x // x x x x x  x x x / x x x  x x x x x    x x x     x   x x x 

6.  นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ /   // // / x x / x x x x / / / // / / / / / x / / / / / / /  / / / / /    / / /   / / / x   / / 

7.    นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ / x x                                                 / 

8.    นายธนานนัท ์วไิลลกัษณ์ /    /// // / / / / / / / / / / /            /     / /            / /    / / 

9.   นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ / / / // / / / / /    / / /     //   / / /       / / / / / / / / x x x              

11.  นายประชา  พทัธยากร /  / /// ///                                / / /              
หมายเหตุ 1) x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ,   //  =  กรรมการบริหาร,  /// = ผูบ้ริหาร 

 2) รายชื�อบริษทั  ประกอบดว้ย 

1. SC =    บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  2. SIM =   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 3.    SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 4.      BUG  =    บจก. สามารถ มลัติมีเดีย   

5. SIAM =    บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย  6. IMI =   บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั�นแนล 7.    SIMM    =   บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) 8.      SIMI =    บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) 

9. TCN =    บจก. เทเลคอนเนค 10. BS =   บจก. เบรนซอร์ซ 11.  IMP        =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 12.     IMIT =    บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด  

13. IMD =   บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค 14. STC =    บมจ. สามารถเทลคอม 15.    SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 16.    SCT        =    บจก. สามารถคอมเทค 

17. SBS =   บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 18. TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 19.    PN =    บจก. พอสเน็ท           20.    SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต  

21. STW =   บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 22. SAET    =   บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 23.    PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 24.    OTO     =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

25. OTP   =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 26. OTOC   =   บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 27.    CATS     =    บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 28.    KPP           =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

29. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 30.     SEC =    บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 31.    VSS         =    บจก. วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ 32.    SE =   บจก. สามารถวิศวกรรม 

33.    CIO =   บจก. คอนแทค-อิน-วนั 34.     SIH         =    บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง 35.     SRT          =    บจก. สามารถ เรดิเทค 36.    SDT = บจก. สามารถดิจิตอลทีวี 

37.    TEDA   =   บจก. เทดา้ 38.    TDC = บจก. เทดา้ คอนสตรัคชั�น 39.    TS    =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 40.   SW2P      =   บจก. สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์ 

41.    SUM   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 42.   SUL   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (ลาว) 43.     NMD      =   บจก. เน็ท มีเดีย 44.   ITAB   =   บจก. ไอที แอ๊บโซลุท  

45. I-SPORT      =   บจก. ไอ-สปอร์ต 46. I-SPORT M  =   บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 47. CS =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 48. ENT =    บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 

49. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 50. NST = บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 51. SSTV =   บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น 52. VIH =   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

3) (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SIM (3)    ถือหุ้นทางตรงโดย BUG (4)    ถือหุ้นทางตรงโดย IMI (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย IMIT (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย STC 

    8)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (10)    ถือหุ้นทางตรงโดย SIH (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCT 
 (15) ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 

* อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษทัฯ      
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                   รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
 

รายชื�อกรรมการ / อนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแล 

กจิการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

เพื�อความยั�งยืน 

1. นายวิชยั ศรีขวญั x  /   x  

2. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ /  /  x /  

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล /  x  / /  

4.    น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น /  /  / /  

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ / /  /    

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ / x  x    

7. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ / /  /   x 

8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ /   /    

9. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ / /  / /   

10. นายประชา พทัธยากร / /  /    

11.  นางสาวดวงกมล ตนัตระบณัฑิตย ์    /    

12.  นางสาวรุ่งจีรา ไกรวิวฒัน์    /   / 

13. นางรัชดา นิวาศะบุตร    /   / 

14.  นายณฐักิตติ�  วฒันะจนัทรางกูล       / 

15. นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ       / 

หมายเหต:ุ  x  =  ประธานกรรมการ     ,    /  =  กรรมการ  
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รายละเอยีดกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื�อกรรมการ 
บริษทัย่อย 

บจก. วนัทูวนั แคมโบเดยี บจก. วนัทูวนัโปรเฟสชั�นแนล 

1. นายวิชยั ศรีขวญั   

2. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ   

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล   

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น   

5. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  / 

6. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์   

7. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ x x 

8. นายธนานนัท ์วิไลลกัษณ์   

9. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ / / 

10. นายประชา พทัธยากร /  
 

หมายเหตุ  x  =  ประธานกรรมการ  ,  /  =  กรรมการ  ,  //  =  กรรมการบริหาร 

  

 

เอกสารแนบ 2 



                                                                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557 

 144

รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายสมโภช พรเจริญวิวฒัน์ 

- ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 

- เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แต่งตั�ง : 11 พฤศจิกายน 2557 

32 -     ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

-     หลกัสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการ

ควบคุมภายใน 

-     หลกัสูตร IT Fraud Prevention and Information 

Security Governance 

-     หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) 

-     หลกัสูตร Forensic Accounting Introduction 

-     หลกัสูตร Forensic Accounting in Practice 

-     หลกัสูตร Audit Writing Skill, The Institute of 

Internal Auditor of Thailand 

-    หลกัสูตร ISO 9001:2000 Internal Audit 

-    หลกัสูตร ISO 9001:2008 

 

- - มิ.ย. 2557 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

พ.ศ. 2555 – 2557 

พ.ศ. 2552 – 2555 

 

ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เจา้หนา้ที�อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

 

 

 

 

บจก. เอม็ ไอ บี โฮลดิ�ง 

บจก. เอม็ ไอ บี โฮลดิ�ง 
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หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance)  

 

บริษทัไม่มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทักาํหนดใหง้านกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)  เป็นหนา้ที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั โดยหนา้ที�

ของเลขานุการบริษทั ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั คือ 

• ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั�งใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

• จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั�งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น 

ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

• จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั�งจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�

บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 

 

โปรดดูหนา้ที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัใน “โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ “เลขานุการบริษทั”  

และประวติัการศึกษาและการทาํงานของเลขานุการบริษทัไดที้�เอกสารแนบ 1  “รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั”  
 

เอกสารแนบ 3 



                                                         แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2557                                      
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
- 

เอกสารแนบ 4 






