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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ว ันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

(“SAMART”) บริษทัจดทะเบียนจดัตั�งเมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้เริ�มแรก 20 ลา้นบาท 

และในปี 2548 ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้เป็น 100 ลา้นบาท บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์     

เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557  

 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการบริหารจดัการงานลูกคา้สมัพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ และ

ให้บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน นอกจากนี�

บริษทัยงัมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟตแ์วร์ ทั�งซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป และซอฟตแ์วร์ระบบ 

Contact Center ที�ปรับเปลี�ยนระบบการทาํงานให้เหมาะสมกบัธุรกิจขององคก์รเพื�อให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ

ที�สุด ภายใตแ้นวคิด “ตอบสนองบริการลูกค้าทุกด้านอย่างครบวงจร” (Total Customer Management Solutions with 

Customized Services) 

 

1.1  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และปรัชญาในการดําเนินธุรกจิ 

วสัิยทศัน์ 

เรามุ่งสู่การเป็นผูน้าํดา้นการบริการ CUSTOMER MANGEMENT SOLUTIONS ในกลุ่มประเทศ CLMV โดยการ

ส่งมอบบริการที�มากกวา่ลูกคา้คาดหวงัดว้ยคุณภาพมาตรฐานสากล 

 

พนัธกจิ  

การเป็นผูใ้หบ้ริการอนัดบัหนึ�งในการนาํเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที�ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได้ทุกรูปแบบด้วยสินคา้และบริการที�เปี� ยมดว้ยคุณภาพเราพร้อมตอบสนองทุกความตอ้งการในงานด้าน

บริการอยูเ่สมอ และเราไม่เคยหยดุนิ�งที�จะคิดคน้และพฒันานวตักรรมใหม่ๆที�จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้น

งานบริการ ใหแ้ก่ทุกธุรกิจของลูกคา้ 

 

ปรัชญาในการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทัมีความเชื�อมั�นเป็นอยา่งยิ�งวา่ความสาํเร็จของลูกคา้คือความสาํเร็จของเรา และมีคาํมั�นสัญญาที�จะส่งมอบงาน

ที�มีคุณภาพชั�นเลิศใหแ้ก่คู่คา้ บนพื�นฐานการทาํงานที�มีความสุขของพนกังาน บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาธุรกิจ
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ใหมี้ความมั�นคงและแขง็แกร่ง โดยยึดมั�นในจริยธรรม และความซื�อสัตยท์างธุรกิจ ทั�งนี�  เพื�อการเจริญเติบโต อยา่ง

ย ั�งยนืตามความคาดหวงัของลูกคา้และผูถื้อหุน้ 

 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

ปี  พฒันาการบริษัท 

2543  จดทะเ บียนจัดตั� งบริษัท เ มื� อว ันที�  7  สิงหาคม 2543  ด้วยทุนจดทะเบียนเ รียกชําระแล้ว  20  

ลา้นบาท มีจาํนวนหุ้น 2 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมี SAMART และบริษทัในกลุ่ม

สามารถถือหุน้รวมกนัร้อยละ 100 

2544  บริษทัเริ�มให้บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) และบริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact 

Center Management Service) ใหแ้ก่ลูกคา้ในองคก์รภาครัฐและเอกชน  

2545  บริษทัเริ�มให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เพื�อ

ใหบ้ริการรับโทรศพัทใ์หห้น่วยงานภายนอก  

2546  บริษทัเริ�มใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 

2548  ในเดือนพฤษภาคม บริษทัไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้อีก 80 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน

และทุนชาํระแลว้ 100 ลา้นบาทมีจาํนวนหุน้ 10 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ดา้น Accredited 

2549  บริษทัไดรั้บรางวลัดา้นการให้บริการ Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก 

Frost & Sullivan 

2550  บริษทัไดรั้บรางวลัดา้นการใหบ้ริการ 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 

2551  ในเดือนตุลาคม บริษทัไดจ้ดัตั�งบริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น

ร้อยละ 100 เพื�อดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการรับเป็นที�ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล และ

บริการดา้นการจดัหาบุคลากรดา้นบริการลูกคา้สมัพนัธ์โดยเฉพาะ  

 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity 

Model Integration) ซึ�งเกี�ยวกบัมาตรฐานกระบวนการในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการทางดา้น

สารสนเทศ ที�ถูกคิดคน้โดยสถาบนั Software Engineering Institute (SEI) บนหลกัการที�วา่คุณภาพที�ดี

ของกระบวนการจะนาํไปสู่คุณภาพที�ดีของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2552  บริษทัไดรั้บการประกนัคุณภาพ ISO/IEC 20000 ดา้น IT Service Management 

 บริษทัไดรั้บรางวลัดา้นการใหบ้ริการ Contact Center 2 รางวลั ไดแ้ก่ 

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

2) Silver Winner of Best Trainer 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จดัตั�ง บริษทั วนัทูวนั เวียดนาม จาํกดั เพื�อ
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ปี  พฒันาการบริษัท 

ดาํเนินธุรกิจในการใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการจดัตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้แก่องคก์รภาครัฐและ

เอกชนในประเทศเวยีดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัจะมีสัดส่วน

การถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100  

2553  บริษทัไดพ้ิจารณาปัจจยัต่างๆ ที�มีผลกระทบต่อการลงทุนในบริษทั วนัทูวนั เวียดนาม จาํกดั แลว้เห็นวา่

ควรชะลอการลงทุนไวก่้อน 

2554  บริษทัไดจ้ดัตั�ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนยส์าํรอง) เพื�อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น 

วกิฤตการณ์นํ� าท่วม เหตุการณ์จลาจล เป็นตน้ เพื�อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

2555  บริษทัไดรั้บรางวลัดา้นการใหบ้ริการ 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)  

 บุคลากรของบริษทัได้รับการรับรองให้เป็น COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC 

(Customer Operation Performance Center) ซึ� งเป็นสถาบนัที�รับรองคุณภาพการบริหารจดัการ Contact 

Center ที�เป็นมาตรฐานสากล 

2556  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2556  ไดมี้มติใหแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั และเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 

 ที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 

100 ลา้นบาท เป็น 280 ลา้นบาทโดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 180 ลา้นหุ้น แบ่งเป็นหุ้นปันผล

จาํนวน 110 ลา้นหุน้ และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั� งแรกจาํนวน 70 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

1 บาท 

 เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2556 บริษทัไดจ้ดัตั�งบริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั (One To One (Cambodia) 

Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 155,000 บาท) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ในประเทศกมัพูชา ซึ� งเริ�มดาํเนินธุรกิจใน

ไตรมาสที� 1 ปี 2557 

 บริษทัได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Information 

Security) 

 บริษทัไดรั้บรางวลั 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards:  Outsourced Contact Center 

Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan  ในฐานะองคก์รเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจดา้น Contact Center  

ชั�นนาํของประเทศไทย 

2557  บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 

 บริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั (One To One (Cambodia) Company Limited) ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัไดด้าํเนินการจดัตั�งแลว้เสร็จ โดยมีสาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 18-E4, 4th Floor, The iCon Professional 

Building, 612 Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

และไดเ้ริ�มให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact 

Center Management Service) ให้แก่ลูกคา้ภาคเอกชนในประเทศกมัพูชา ในเดีอนมีนาคม 2557 และ
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ปี  พฒันาการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมติเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000 เหรียญสหรัฐ  

 บริษทัไดรั้บรางวลั 2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards:  Outsourced Contact Center 

Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan  ในฐานะองคก์รเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจดา้น Contact Center ชั�น

นาํของประเทศไทย 

2558  คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั� งนางสาวรุ่งจีรา ไกรวิวฒัน์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ ัดการทั�วไป โดยดูแล

รับผิดชอบงานของกรรมการผูจ้ดัการ แทนนางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ซึ� งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 บริษทันาํเสนอเทคโนโลยใีหม่ของบริการ Customer Management Service ในการใหบ้ริการลูกคา้  

- Cloud Contact Center  

- Social Monitoring & Social CRM   

- Telecom Expense Management Service 

 บริษทัไดริ้เริ�มโครงการ Work Anywhere ซึ� งเป็นการปรับรูปแบบการทาํงานของพนกังานในรูปแบบ

ใหม่ 

 บริษทัไดรั้บรางวลั 2015 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center 

Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคก์รเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจดา้น Contact Center 

ชั�นนาํของประเทศไทย 

2559  บริษทันาํเสนอบริการ Social One ในการบริหารจดัการขอ้มูลของลูกคา้บนสื�อสงัคมออนไลน ์

ที�อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 

 บริษทันาํเสนอเทคโนโลยี Omni-Channel  ในการเชื�อมโยงขอ้มูลในทุกช่องทางการติดต่อให้มีความ

ต่อเนื�อง 

 บริษทัติดตั�งระบบสาํรองขอ้มูลบนระบบ Cloud  เพื�อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลซึ� งไปตามแผนการ

บริหารความต่อเนื�องในการดาํเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)  

 บริษทัไดผ้่านการรับรองมาตรฐานการรับประกนัคุณภาพในการบริหารองคก์รระดบัสากล (ISO9001) 

version 2015 

 บริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั เพิ�มทุนจดทะเบียน เป็น 440,000 เหรียญสหรัฐ 

 คณะกรรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจดัตั�งบริษทัยอ่ยในประเทศพม่าโดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญ

สหรัฐ 

 บริษทัไดรั้บรางวลั 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center 

Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคก์รเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจดา้น Contact 

Center ชั�นนาํของประเทศไทย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงันี�  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั�วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ลาํดบั 

ที� 
ชื�อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ทุนจด

ทะเบียน 

 

หุ้นสามัญ

ทั�งหมด 

ที�ออก 

จําหน่าย 

(หุ้น) 

หุ้นทั�งหมดที�บริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย)  

18-E4, 4th floor, The Icon 

Professional Building, 216, Norodom 

Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

โทร  (855) 23-932-222  

โทรสาร  (855) 23-932-223 

ธุรกิจดา้นการบริการ

ศูนยบ์ริการขอ้มลูและลูกคา้

สัมพนัธ์ ในรูปแบบการติดตั�ง

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มลู 

จดัหา และบริหารเจา้หนา้ที�

ลูกคา้สัมพนัธ์ใหบ้ริการใน

ประเทศกมัพชูา 

440,000 

(เหรียญ

สหรัฐ) 

88,000 88,000 100 

2. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 

เลขที� 99/19 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์

ปาร์ค ชั�น 17 ถนนแจง้วฒันะ ต.คลอง

เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร.  0-2685-0000  

โทรสาร 0-2685-0050 

ใหบ้ริการที�ปรึกษาการ

บริหารงานบุคคล การจดัหา

บุคลากร ธุรกิจศูนยบ์ริการ

ขอ้มลูและลูกคา้สัมพนัธ์ และ

ธุรกิจทวงถามหนี�  

1 

(ลา้นบาท) 

100,000 99,997 99.99 

 

บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั บริษัท วนัทูวนั (แคมโบเดยี) จาํกดั 

100% 99.99% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได 

ประเภทรายได 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 

1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และ 

ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบด็เสร็จ 

139.88 18.08 142.89 14.46 87.68 9.11 

รวมรายไดจากการขายและงานตามสัญญา 139.88 18.08 142.89 14.46 87.68 9.11 

2. รายไดจากการบริการ 

2.1 การใหบริการบริหารจัดการศนูยลูกคาสัมพันธ 

            แบบเต็มรูปแบบ   

498.56 64.42 618.85 62.62 647.03 67.25 

2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและ 

            อุปกรณ 
62.98 8.14 114.54 11.59 86.58 9.00 

2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาทีลู่กคาสัมพันธ 46.84 6.05 88.71 8.98 99.20 10.31 

2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศนูยบริการขอมูล 25.62 3.31 23.19 2.35 41.64 4.33 

รวมรายไดจากการบริการ 634.00 81.92 845.29 85.54 874.45 90.89 

รวมทั้งหมด 773.88 100.00 988.18 100.00 962.13 100.00 

 

2.1  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  แบงธุรกิจการใหบริการออกเปน 2 ประเภท คือ รับจางบริการศูนยบริการขอมูล

และลูกคาสัมพันธ (Outsourced Contact Center and Customer Management Services) และบริการออกแบบ พัฒนา และ

ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  ระบบศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธของ

บริษัทมีขนาดกวา 2,000 ที่นั่ง ออกแบบและติดตั้งดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับการติดตอไดจาก

หลากหลายชองทาง พรอมเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธที่ใหบริการขอมูล (Customer Service Representative: CSR)  ใหบริการ

รับสายไดมากกวา 2 ลานสายตอเดือน  บริษัทจัดทํารายงานการทํางานพรอมทั้งขอมูลตางๆ ของผูใชสินคาและบริการ และ

รายละเอียดการดําเนินการตางๆ ใหแกลูกคาภายหลังเสร็จสิ้นการทํางาน นอกจากนี้ลูกคาสามารถตรวจสอบรายงานการ

ดําเนินงานไดจากระบบ On-line Web Report  อีกทางหนึ่ง 

 บริษัทแบงธุรกิจการใหบริการออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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1.  บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ (Outsourced Contact Center and Customer Management 

Services) 

 บริษัทมีศูนยในการใหบริการหลักที่ใหบริการบริหารจัดการ 3 แหง รองรับการใหบริการกวา 2,000 ที่นั่ง โดย

สามารถปรับขยายเพิ่มบริการได เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการใชบริการของลูกคา การใหบริการ

ศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธแบงออกเปน 4 รูปแบบดังนี้ 

 

1.1 บริการบริหารจัดการศูนยลกูคาสัมพันธแบบเตม็รูปแบบ  (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) 

บริษัทใหบริการสําหรับองคกรที่มีความตองการบริหารจัดการลูกคาผาน Contact Center หรือ Customer 

Management Center โดยไมตองการลงทุนจัดตั้งระบบเองซึ่งสามารถลดตนทุนการดําเนินงานดวยการ

ใชบริการ Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบริการ

ดานการบริหารลูกคาสัมพันธครอบคลุมวงจรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทั้งโครงการระยะสั้น ระยะ

ยาว และการทํากิจกรรมพิเศษ ไดแก การตลาดและสงเสริมการขาย  การขายสินคาหรือบริการทาง

โทรศัพท การใหบริการลูกคาสัมพันธ และบริการหลังการขาย การรักษาและสรางความภักดีของลูกคา 

และการสํารวจความพึงพอใจทั้งลูกคาภายในและภายนอก  เปนตน 

 

ในการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบนี้ บริษัทจะเปนผูบริหารจัดการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร หรือศูนยบริการขอมูลแบบเต็มรูปแบบแกลูกคาแทน โดยที่บริษัทเปนผู

จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร ทั้ง Hardware และ Software Application และ

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) ตลอดจนเจาหนาที่หัวหนางาน เจาหนาที่

ตรวจสอบคุณภาพ ใหทั้งหมด โดยใชศูนยบริการขอมูลแบบเต็มรูปแบบของบริษัทในการใหบริการใน

ดานตางๆ  โดยมีระบบที่รองรับการใหบริการที่หลากหลายชองทางทั้งการใหบริการผานทางโทรศัพท 

(Voice Channel) และผานชองทางอื่น (Non-Voice Channel)  อาทิ Web chat, Email, Social Media, 

Mobile Application, Fax และ Documents  

 

1.2 บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Outsourced Customer Service Representative) 

 บริษัทใหบริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธเต็มรูปแบบ ทั้งคัดสรร 

ฝกอบรม ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง จัดหา

เจาหนาที่ทดแทน พรอมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อใหลูกคาหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากร

ดานลูกคาสัมพันธ และมั่นใจไดวาพนักงานพรอมใหบริการไดในระดับมาตรฐานสากล 

 

1.3 บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Outsourced Contact Center Facility) 

 บริษัทมีการใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ สําหรับองคกรที่ไมตองการลงทุนติดตั้ง

ระบบเอง ชวยใหองคกรมีศูนยลูกคาสัมพันธที่ไดมาตรฐานโดยไมตองลงทุนเอง เปนการแบงเบาภาระ
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คาใชจายในการลงทุน และยังสรางความคลองตัวในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงการ

บริการออกเปน 5 รูปแบบ ไดแก 

1) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ ณ สถานที่ของบริษัท 

2) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณภายนอกสถานที ่

3) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณบนระบบออนไลน (Contact Center on Demand  

and Hosted Contact Center) 

4) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณบนระบบ Cloud (Cloud Contact Center) 

5)   การบริการใชระบบบริหารลูกคาบนสื่อสังคมออนไลน (Social CRM Management)  

 

1.4 บริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล (Contact center Maintenance Service) 

 บริษัทมีการใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ Contact Center / Customer Management โดยทีมงาน

ผูเชี่ยวชาญ ปญหาตางๆ จะไดรับการดูแลปองกันและแกไขอยางมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว 

ชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น    

 

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

บริษัทมีบริการใหคําปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดตัง้ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey 

Total Solutions) สําหรับองคกรที่ตองการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองคกรเอง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญดาน Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดยบริษัททําหนาที่ใน

การจัดหาอุปกรณ Hardware และ Software Application ที่ใชในระบบ Contact Center/ Customer 

Management รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเขาดวยกัน โดยเนนออกแบบใหสอดรับกับการดําเนินธุรกิจ

ของแตละองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.2  การตลาดและภาวะการแขงขนั  

 

1) กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจการใหบริการศูนยขอมูลลูกคาสัมพันธมากกวา 16 ป ถือไดวาเปนผูเริ่มบุกเบิกการ

ใหบริการดังกลาว ในปจจุบันองคกรในธุรกิจตางๆ ใหความสําคัญตอการบริหารความสัมพันธลูกคาเปน

อยางยิง่ เพราะถือไดวาเปนภาพสะทอนการบริการขององคกร ขอมูลลูกคาที่ไดรับผานการติดตอเขามา ทาง 

Contact Center เชนทางโทรศัพท โทรสาร อีเมล หรือ Web Chat ชวยใหองคกรสามารถทราบวาลูกคาที่

ติดตอเขามาเปนใคร เคยซื้อสินคาหรือบริการอะไรบาง ปญหาที่เคยพบมีอะไร ปญหาใดที่ไดรับการแกไข

แลว ปญหาใดที่ยังไมไดรับการแกไข ในขณะเดียวกันหากเปนกรณีของการติดตอออกไปยังผูใชสินคาและ

บริการจาก Contact Center ผานชองทางสื่อสารตางๆ ขอมูลที่ถูกบันทึกลงไปใน Customer Contact History 

Management (CCHM) จะชวยใหองคกร ทราบขอมูลที่จําเปนของผูใชสินคาและบริการกอนที่จะติดตอเพื่อ

ทํากิจกรรมทางการตลาด  
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ดังนั้นขอมูลจาก Software CRM จะสามารถบันทึกขอมูลลูกคา และประวัติการรวมกิจกรรมตางๆ ของ

องคกรนั้นๆ กับลูกคา ซึ่งขอมูลเหลานี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และมีความเกี่ยวของกับหลายๆ 

แผนกหรือบุคคลในแตละองคกร เชน ขอมูลประวัติการขอบริการจากแผนกบริการหลังขาย  ขอมูลประวัติ

การซื้อสินคาและบริการจากแผนกขาย ขอมูลการเขารวมกิจกรรมทางการตลาดจากแผนกการตลาด หรือ

แมแตความสนใจในสินคาแตละประเภทเปนพิเศษของลูกคาแตละราย ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้เมื่อไดถูก

รวบรวมเขาดวยกันและนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมและความตองการของลูกคาได

อยางถูกตองแมนยํา จะสงผลใหองคกรสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการตอบสนองความตองการของ 

ผูบริโภคไดเปนอยางดี ซ่ึงหมายถึงโอกาสในการเติบโตอยางมั่นคงในธุรกิจนั่นเอง ธุรกิจ Contact Center จึง

เปนธุรกิจที่มีความนาสนใจอยางมากในปจจุบัน อีกทั้งมีพัฒนาการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย Contact Center 

เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารความสัมพันธระหวางองคกรและลูกคาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหมีผูใหบริการ Contact Center เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก การแขงขันจึงมีคอนขางสูง อีก

ทั้งคูแขงของบริษัทพยายามแยงชิงสวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง  
 

  บริษทัมีกลยุทธการแขงขันในดานตางๆ ดังนี ้

 ดานเทคโนโลย ี

บริษัทไดวางกลยุทธที่ใชในการแขงขันดานเทคโนโลยี โดยเลือกใช Software ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานไดรับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถประยุกตเขากับลูกคาแตละราย อีกทั้งสามารถ

สนองตอบตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับผู

ใหบริการระบบทุกราย 

ทั้งนี้ ทางบริษัทไดนําเทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นิยมอยางแพรหลายในตางประเทศเขามามีบทบาทที่

สําคัญในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ Cloud Contact Center และ Omni-channel management รวมไปถึง

การพัฒนาซอฟตแวร (Social CRM) เพื่อรองรับการบริหารจัดการลูกคาบนสื่อสังคมออนไลน เพื่อ

ตอบสนองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางตลาดในปจจุบัน  

 ดานกระบวนการทํางาน 

 การแขงขันในธุรกิจ Contact Center ไมไดแขงขันทางดานราคาเปนหลักเพียงอยางเดียว ปจจัยที่

สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหลูกคาจะตัดสินใจเลือกใชบริการ คือ คุณภาพของการใหบริการ ดังนั้น 

บริษัทจึงใหความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของคุณภาพของงาน โดยตั้งแตเริ่มใหบริการลูกคา 

บริษัทจะทําการวัดผลความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเนื่อง และนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ

พัฒนาภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ  

 ดานบุคลากร 

 บุคลากรโดยเฉพาะเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธเปนอีกปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ

การใหบริการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูล เนื่องจากธุรกิจการบริการของบริษัทจะดําเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธซึ่งเปนผูใหบริการจะตองมีทักษะและ

ความสามารถในการใหบริการไดเปนอยางดี ดังนั้น บริษัทจึงมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง 

เพื่อสรางจิตสํานึกในการใหบริการใหพนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ (Service Mind)  และ
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อบรมใหเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธไดเรียนรูทักษะและใสใจในความตองการของผูรับบริการเพื่อให

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสงูสุด  

  

 อีกทั้ง เพื่อรองรับรูปแบบการใหบริการของ Contact Center ในปจจุบันที่มีสัดสวนการใหบริการ

แบบ Non-Voice service เพิ่มมากขึ้น บุคลากรของบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ

ทางดานการสื่อสารแบบ Text/Non-voice และการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน ที่ตองการทักษะที่

แตกตางจากการสื่อสารดวยเสียง ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาไดรับบริการบนความพึงพอใจสูงสุด 

 

2) กลุมลูกคาเปาหมาย 

ลูกคาเปาหมายของบริษัทคือ กลุมองคกรธุรกิจที่มีความประสงคจะบริหารความสัมพันธกับลูกคา  และไมมี

การจัดตั้งศูนยบริการลูกคาเปนของตนเอง ดังนั้นลูกคาของบริษัทจึงเปนทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน รวมทั้งบริษัทในเครือของกลุมสามารถ ที่ตองการบริหารจัดการงานดานลูกคาสัมพันธและ

บริการขอมูลขาวสาร โดยลูกคาดังกลาวอยูในธุรกิจหลากหลายประเภท เชน ประกันภัย สายการบิน 

โทรคมนาคม การเงินและธนาคาร หางสรรพสินคา และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน  

 บริษัทสามารถแบงประเภทของลูกคาออกเปนกลุมไดดังนี้ 

กลุมลูกคา 
2558 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รับจางบริการศูนยบริการขอมลู        845.3           85.5          874.5  90.9 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ        453.0           45.8          469.4  48.8 

เอกชน        392.3           39.7          405.1  42.1 

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง

ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ        142.9           14.5          87.7  9.1 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ          93.5             9.5           26.5  2.8 

เอกชน          49.3             5.0           61.2  6.4 

รวม       988.2         100.0          962.1  100.0 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ        546.5           55.3          495.8  51.5 

เอกชน        441.6           44.7          466.3  48.5 
 

3) นโยบายการกําหนดราคา 

ในการกําหนดราคานั้น บรษิัทจะคํานึงถึงตนทุนหลัก 3 สวน ดังนี้ 

 ระบบอุปกรณ และสถานที่ใหบรกิาร  

บริษัทคํานึงถึงรูปแบบการใชงานที่เหมาะสมในการใหบริการแกลูกคาแตละราย และติดตอผูขายระบบ

และ/หรืออุปกรณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพื่อใหไดราคาที่ เหมาะสม 

นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมดานสถานที่ในการใหบริการวาสามารถรองรับตามความ
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ตองการของลูกคาไดหรือไม หากตองจัดหาสถานที่เพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาตนทุนคาเชาสถานที่ 

เปนหลัก ทั้งนี้บริษัทมีความยืดหยุนในการจัดหาสถานที่ เนื่องจากการใหบริการ Contact Center 

สามารถใหบริการไดจากสถานที่ใดก็ไดถามีการวางระบบและอุปกรณครบครัน 

 บุคลากร 

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธถือเปนปจจัยหลักของการใหบริการ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความตองการของ

ลูกคา อาทิ จํานวนสายที่ตองรับตอวัน คุณภาพการใหบริการ ลักษณะเจาหนาที่ที่ตองใหบริการ และ

จํานวนเจาหนาที่ที่เหมาะสม การคํานวณตนทุนดานบุคลากรจะประกอบดวยอัตราคาจาง และสวัสดิการ

อื่นๆ 

 การบริหารจัดการ 

บริษัทจะพิจารณาตนทุนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level 

Agreement: SLA) และระดับคุณภาพของการบริการ การใหบริการที่มี SLA และระดับคุณภาพของการ

บริการสูงจะมีการกําหนดอัตราคาบริการที่สูงตามไปดวย เนื่องจากตองใชระบบและเจาหนาที่ลูกคา

สัมพันธที่มีทักษะ ความรูและประสบการณเปนพิเศษ 
 

เมื่อทราบตนทุนทั้งหมดแลว  บริษัทจะพิจารณาอัตรากําไรที่เหมาะสมที่สามารถแขงขันกับตลาด และคูแขง

ได และนําเสนอราคาการใหบริการแกลูกคาตอไป 

 

4) ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจ Contact Center 

ในปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนสวนใหญหันมาใหความสําคัญกับการใหบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาหรือประชาชนผูใชบริการ การใหบริการ Contact Center ก็เปน

ทางเลือกในการใหบริการอีกแบบหนึ่งที่ถูกมองวาเปนจุดแรกที่จะสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา

ที่เขามาติดตอกับองคกรหรือบริษัทนั้นๆ   ในชวง 10 กวาปที่ผานมาการใหบริการ Contact Center ไดถูก

พัฒนาและถูกนํามาใชเปนจุดหลักในการใหบริการของหนวยงานหลายภาคสวน  อยางไรก็ดีการคํานวณ

จุดคุมทุนในการใหบริการก็มีความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  หลายธุรกิจจึงตองปรับลดคาใชจาย

หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและคุมคามากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการที่เปนที่

นิยม คือ การเปลี่ยนไปใชบริการบางสวนจากผูใหบริการภายนอก (Outsourcing) ที่ผูใหบริการมีความ

เชี่ยวชาญ อีกทั้งมีตนทุนในการดําเนินการที่ต่ํากวา โดยเฉพาะบริการระบบศูนยบริการขอมูล (Contact  

Center) ซึ่งปจจุบันถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer 

Relationship Management)  ในยุคที่มุงเนนกลยุทธใหลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric Strategy) 

เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงตามความตองการมากที่สุด สงผลใหเกือบทุกธุรกิจจะตอง

มีบริการระบบศูนยบริการขอมูล (Contact Center)  ที่จะตอบขอซักถามและรับฟงปญหาเพื่อสงตอไปยังฝาย

ที่เกี่ยวของในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ  ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ่งผลักดันใหหลายธุรกิจหันมาใช

บริการระบบศูนยบริการขอมูลจากผูใหบริการภายนอกมากขึ้น  ดวยเหตุนี้ระบบศูนยบริการขอมูลจึงเปน

ธุรกิจหนึ่งที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง ธุรกิจที่ใหความสําคัญตอระบบศูนยบริการขอมูล ไดแก 

ธนาคารและสถาบันการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม เปนตน เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีฐานลูกคากวาง 
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ประกอบกับผูบริโภคมีความตองการขอมูลสูง นอกจากนี้ยังมีการแขงขันจากบริษัทขามชาติมากขึ้น สําหรับ

ธุรกิจที่มีฐานลูกคาขนาดใหญอาจเลือกที่จะติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลของตนเอง (In-house Contact 

Center) สวนธุรกิจที่มีฐานลูกคาขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจพิจารณาใชบริการศูนยบริการขอมูลโดยวาจาง

ผูเชี่ยวชาญ (Outsourced Contact Center Services) ใหเปนผูดําเนินการ จากการศึกษาของบริษัทฯ  

ศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ในประเทศไทยสามารถแบงรูปแบบการใหบริการออกเปน 4 ประเภท

หลักไดแก 

1. บริการใหบริการขอมูลและบริหารจัดการระบบอยางครบวงจร (Outsourced Contact Center Service) 

โดยกลุมลูกคาที่ใชบริการจะเปนทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนในหลายธุรกิจ เชน ธุรกิจคาปลีก 

ธนาคารและสถาบันการเงิน สินคาอุปโภคบริโภค สายการบิน เปนตน 

2. บริการจัดวางระบบและซอฟตแวรดานศูนยบริการขอมูล (Total Turnkey Solutions Service) โดยการ

ใหบริการเริ่มตั้งแตติดตั้งระบบไอทีและซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับงานบริการศูนยบริการขอมูล โดย 

สวนใหญกลุมลูกคาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญที่ตองการเพียงการจางเหมา

ผูเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ แตทําการบริหารจัดการเอง 

3. บริการรับขายสินคาและบริการผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท (Telemarketing Service) มีหลากหลาย

ธุรกิจ ตั้งแตขายบัตรเครดิต ขายประกัน ขายสมาชิก ขายของใช ขายเครื่องสําอาง ขายยา และอื่นๆ 

กระแสของตลาดนี้จะมุงเนนในเรื่องการสรางกําไรจากการใหบริการ 

4. การติดตั้งระบบและบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง (In-house Contact Center) หมายถึง

หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญที่มีการจัดหาและทําการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวย

ตนเอง 

 

จากการศึกษาพบวาแนวโนมของอุตสาหกรรม Contact Center มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับ   

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล ซึ่งมีการเขาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น และ       

สื่อสังคมออนไลนก็เขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ผูใหบริการดาน Contact Center ไดมี

การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผานเทคโนโลยีที่รองรับการใหบริการที่นอกเหนือจากทางเสียง  

(Voice Service) ไปสู Non-Voice Service มากขึ้น อาทิ การใหบริการผาน Email Web chat รวมไปถึงการ

ใหบริการบนสื่อสังคมออนไลน (Social Media)  

 

สวนแบงตลาด 

ธุรกิจศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ในประเทศไทยมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัท

ประมาณการวาในป 2559 ที่ผานมา ธุรกิจศูนยบริการขอมูลในประเทศไทยมีมูลคาตลาดรวมมากกวา     

4,000 ลานบาท (อางอิงจากขอมูลงานวิจัยของ Frost & Sullivan และจากการประมาณการของบริษัท) โดยใน

ป 2559 บริษัทมีสวนแบงการตลาดในบริการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (Total Customer Management 

Service) อยูที่ประมาณรอยละ 22 และคาดวาในป 2560-2561 ธุรกิจศูนยบริการขอมูลในประเทศไทยจะมี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 11 
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บริษัทมีการใหบริการลูกคาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในป 2559 บริษัทมีการขยายฐานลูกคาภาคเอกชน

สูงขึ้นกวาปที่ผานมาโดยขยายตัวในกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง เชน กลุมธุรกิจใหบริการ

ทางการเงิน กลุมประกัน กลุมสายการบิน กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส         

(e-Commerce) สําหรับลูกคาภาครัฐบริษัทยังคงรักษาฐานลูกคาไวไดในสัดสวนใกลเคียงกับปที่ผานมา 

แมวาในปนี้รัฐบาลมีการชะลอตัวการลงทุนการจัดตั้งระบบศูนยบริการลูกคาสัมพันธ เนื่องจากจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาดานสาธารณูปโภคเปนหลัก  

 

แนวโนมการแขงขนัและคูแขงในตลาดปจจุบัน 

ธุรกิจ Contact Center ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผูบริโภค และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ประกอบกับการสนับสนุนการประกอบธุรกิจสตารทอัพ ซึ่งปนผูประกอบการรายยอยที่ใชระบบ

เทคโนโลยีเขามาเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงตองปรับปรุงการใหบริการ Contact Center 

เปนลักษณะ Non-voice Service มากขึ้น  เชน email web chat หรือการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน (Social 

Media) และจัดฝกอบรมพัฒนาพนักงานใหสามารถใหบริการทั้งรูปแบบ Voice และ Non-Voice Service ได

อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตรงตามความตองการของลูกคา 

และบริษัทเชื่อวาจะสามารถขยายการใหบริการกับทั้งลูกคาปจจุบันและลูกคาใหมไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   

 

อยางไรก็ดีการดํานินธุรกิจ Contact Center ตองอาศัยความรูความชํานาญเปนพิเศษ และตองใชเงินลงทุน 

รวมทั้งตองอาศัยประสบการณในการทํางานของบุคลากรที่มีอยูจํากัดในธุรกิจนี้ การแขงขันจากคูแขงราย

ใหมอาจจะยังไมสามารถเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตอาจมีการแขงขันจากคูแขงเดิมที่ตองการเขามาแยง

ชิงสวนแบงตลาดที่คอนขางสูง  
 

จากการศึกษาและวิจัยของ Frost & Sullivan เกี่ยวกับมูลคาตลาดของระบบที่ใชกับศูนยบริการขอมูล (Contact 

Center Applications) ในประเทศไทยในชวงป 2553 ถึงป 2561 แสดงใหเห็นวาธุรกิจ Contact Center จะมีการ

เติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ย (CAGR) ประมาณรอยละ 11 ซึ่งระบบที่ใชกับศูนยบริการขอมูลที่เปนที่นิยมใน

ประเทศไทย คือ Computer Telephony Integration (CTI), Interactive Voice Response (IVR), Outbound System 

(OB) และ Automatic Call Distributor (ACD) รวมไปถึงแนวโนมการใหบริการดาน Social Media Monitoring , 

Cloud Contact Center และ Omni-Channel Contact Center ที่มีอัตราการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ ที่บริษัทมีทิศทางที่

ชัดเจนที่จะขยายการใหบริการที่ครอบคลุมทั้งหมดไปสูผูรับบริการ เพื่อรักษาความเปนผูนําในตลาด Contact 

Center   
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

1) การจัดหาระบบและอุปกรณสําหรับ Contact Center 

บริษัทมีประสบการณและความชํานาญในการบริหารและใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคา (Contact Center) 

ในระดับมาตรฐานสากล และบริษัทมพีรอมใหบริการที่สมบูรณแบบดวยความรวมมือจากบริษัทคูคาชั้นนําที่

มีชื่อเสียงในดานตางๆ มากมาย ที่มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคนิค การใหคําแนะนํา และการ

ปฏิบัติจริง ซ่ึงจะแบงความเช่ียวชาญออกเปนหลายประเภทตามลักษณะความชํานาญเฉพาะดาน 

 

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกระบบที่เหมาะสมกับคุณสมบัติหรือลักษณะของบริการตามความตองการของ

ลูกคา และพิจารณาเปรียบเทียบราคา กอนเสนอรายละเอียดใหกับลูกคาเพื่อพิจารณาตอไป  เชนเดียวกันกับ

การคัดเลือกผูใหบริการระบบ  บริษัทจะดําเนินการสั่งซ้ืออุปกรณจากผูขายที่เสนอสินคาที่มีคุณภาพและการ

ใชงานที่บริษัทตองการและมีราคาที่เหมาะสม อยางไรก็ตามในบางชวงบริษัทอาจมีการสั่งซื้อสินคาเก็บไว

ลวงหนา หากชวงนั้นอุปกรณที่บริษัทใชประจํามีการลดราคา หรือสามารถซื้อไดในราคาที่ถูก เพื่อลดตนทุน

ในการใหบริการ 

 

2)   การจัดหาสถานที ่

สําหรับกรณีการใหบริการแบบการจางเหมาดําเนินงานศูนยบริการลูกคาเต็มรูปแบบ และการบริการใชระบบ 

Contact Center นอกสถานที่ บริษัทไดจัดสถานที่ใหบริการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแตละโครงการ โดย

ปจจุบันบริษัทมีสถานที่ใหบริการของบริษัท 3 แหง สามารถรองรับการใหบริการถึงกวา 2,000 ที่นั่ง 

 

ทั้งนี้การใหบริการดานสถานที่เปนทางเลือกของลูกคา โดยลูกคาสามารถเลือกใชสถานที่ที่มีอยูของบริษัท

หรืออาจเสนอสถานที่ที่ลูกคาตองการใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงสถานที่ใหเปนศูนยบริการขอมูลก็ได  

 

3) การจัดหาบุคลากร 

การคัดเลือกพนักงานของบริษัทแบงออกเปน 2 สวน ไดแก บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ

พนักงานฝายสนับสนุนในตําแหนงอื่นๆ โดยมีวิธีจัดหาดังนี้ 

บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center 

บริษัทเปดรับสมัครเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) อยูอยางสม่ําเสมอ โดย

พนักงานในสวนบริการทุกรายตองผานการทดสอบทักษะพื้นฐานและการสัมภาษณจากเจาหนาที่ของบริษัท

และลูกคาแตละราย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติใหตรงตามขอกําหนดที่ไดกําหนดไวกับลูกคาแตละราย ภายหลัง

ที่รับพนักงานแลว บริษัทจะอบรมทักษะการใหบริการ รวมถึงการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

โปรแกรมและกระบวนการใหบริการของลูกคา การใชระบบงานผลิตภัณฑของลูกคากอนการใหบริการเปน

ระยะเวลา 15-45 วัน ขึ้นอยูกับลักษณะบริการที่ลูกคาตองการกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง 
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พนักงานฝายสนับสนุน (Back Office) 

บริษัทมีการจัดหาพนักงานฝายสนับสนุนอื่นๆ โดยการรับสมัครงานผานการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อ

ตางๆ การประชาสัมพันธภายในองคกร รวมถึงการรวมมือกับเครือขายสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน 

และการรวมมือกับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น ในดําเนินการรับสมัครงาน โดยบริษัทแจงตําแหนงและ

คุณสมบัติของบุคคลที่ตองการรับสมัคร หลังจากนั้น บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น จะจัดหาผูสมัครที่มีลักษณะ

ตามที่ตองการสงใหบริษัทเพื่อดําเนินการสัมภาษณและคัดเลือกตอไป 

 

2.4  โครงการที่ยังไมสงมอบ 
 

-ไมม-ี 
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3. ปัจจัยเสี�ยง 

1. ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ 

1.1 ความเสี�ยงจากอตัราการเข้าออกของบุคลากรที�มทีกัษะและประสบการณ์ในงานให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษทั อาศยับุคลากรที�มีทักษะทางดา้นการสื�อสาร งานทางด้านการบริการ และการ

บริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจาํนวนมาก นอกจากนี�ในการใหบ้ริการลูกคา้ในบางโครงการ เจา้หนา้ที�ลูกคา้

สัมพนัธ์ จะตอ้งอาศยัทกัษะดา้นภาษาองักฤษดว้ย ซึ� งบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรดว้ยการ

ฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพูนทกัษะอย่างต่อเนื�อง บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรก่อนที�จะปฏิบติังานจริง เพื�อให้

สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั� นการสูญเสียบุคลากรที� มีประสบการณ์ 

ความสามารถและทกัษะเหล่านั�นไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อกาํลงัคนในการให้บริการ ทาํให้

บริษทัมีตน้ทุนในการบริหารจดัการบุคลากรสูง รวมทั�งบริษทัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาบุคลากรทดแทนมา

ใหม่ใหส้ามารถแทนที�บุคลากรลาออก 

 

อยา่งไรก็ดี บริษทัมีมาตรการในการลดความเสี�ยงจากการสูญเสียบุคลากรดงักล่าว โดยมีมาตรการการวางแผน

อตัราจาํนวนบุคลากรสํารองเพื�อรองรับอตัราการหมุนเวียนของพนักงานเพื�อไม่ให้กระทบกับการวางแผน

กาํลงัคนตามที�ได้ตกลงไวก้บัลูกคา้ รวมไปถึงการวางมาตรการค่าจา้งและผลตอบแทนในระดบัที�แข่งขนักับ

ตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ในตาํแหน่งต่างๆ (Career 

Path) ของบุคลากร เพื�อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและลดความเสี�ยงในการลาออกของพนกังาน ตลอดจน

จดัหาเทคโนโลยเีพื�ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน Contact Center นอกจากนี� ยงัมีแรงจูงใจอื�นๆ ในการ

ทาํงานของพนักงาน อาทิ การให้สวสัดิการที�เหมาะสม การให้รางวลัในการทาํงานในรูปแบบต่างๆ สําหรับ

พนกังานที�มีผลงานดีเด่นในเรื�องต่างๆ โดยไดส่้งเสริมในการฝึกอบรม รวมถึงการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

เป็นตน้  

 

นอกจากนี�  บริษทัลดความเสี�ยงการเขา้ออกของพนกังานและสร้างความพร้อมให้กบับริษทัในการขยายตวัไปใน

ภูมิภาค CLMV โดยการสรรหาพนกังานต่างประเทศเขา้มาร่วมงานเพื�อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และ

สร้างวฒันธรรมการทาํงานร่วมกนัหลายภาษาในที�ทาํงาน  

 

1.2  ความเสี�ยงจากการที�ลูกค้าเปลี�ยนแปลงนโยบายจากการจ้างใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลของบริษัท  (Outsourced 

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

เนื�องดว้ยบริษทัมีการให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ� งประกอบดว้ยบริการ

บริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Total Customer Management Service) บริการจดัหาเจา้หนา้ที�

ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) และบริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ 

(Contact Center Facility Outsourced) 
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การใหบ้ริการดงักล่าวจะมีการทาํสัญญากบัลูกคา้ โดยมีอายสุัญญาตั�งแต่ 1-3 ปี สามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยการ

แจง้ล่วงหนา้ และบริษทัคิดค่าบริการจากลูกคา้เป็นรายเดือน ดงันั�น หากลูกคา้มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายจากการ

วา่จา้งบริษทัมาเป็นการลงทุนและบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลของตนเอง (In-house Contact Center) บริษทั 

อาจมีความเสี�ยงที�จะสูญเสียรายไดใ้นส่วนดงักล่าว 

 

บริษทัเชื�อมั�นวา่การให้บริการที�มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี เป็นปัจจยัที�

สาํคญัอยา่งยิ�งที�ทาํใหลู้กคา้ตระหนกัถึงประโยชน์ที�ไดรั้บ เทียบกบัการบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลดว้ยตนเอง 

นอกจากนี� จากประสบการณ์ที�ผ่านมาลูกคา้ที�เคยใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center) แลว้

เปลี�ยนเป็นบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลดว้ยตนเอง (In-house Contact Center) ลูกคา้มากกวา่ร้อยละ 70 ที�นาํไป

บริหารจดัการเอง จะประสบปัญหาในดา้นการบริหารจัดการตน้ทุน ทั� งทางด้านบุคลากรเฉพาะดา้น ที�ตอ้งมี

ความรู้ความชาํนาญในการบริหารจดัการ และตน้ทุนแฝงที�ไม่ไดค้าดการณ์ไว ้ทาํให้ในอนาคตมีโอกาสกลบัมาใช้

บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลของบริษทั ไม่ทั�งหมดก็บางส่วนแทนการลงทุนติดตั�งศูนยบ์ริการขอ้มูลของตนเอง 

 

1.3 ความเสี�ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าในระดบัภูมภิาค 

บริษทัอาจมีความเสี�ยงจากการเปิดเสรีทางการคา้ในระดบัภูมิภาค โดยคู่แข่งที�เป็นบริษทัขนาดใหญ่ในประเทศ

เพื�อนบา้นหรือประเทศอื�นอาจเขา้มาเปิดตลาดในประเทศไทย ทาํให้มีคู่แข่งเพิ�มมากขึ�น และอาจสูญเสียบุคลากร

ในธุรกิจใหก้บัคู่แข่ง จะทาํใหบ้ริษทั มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการอบรมพฒันาบุคลากรสูงขึ�น และอาจมีค่าใชจ่้ายดา้น

เงินเดือน และผลตอบแทนแก่พนกังานสูงขึ�น  นอกจากนี�หากลูกคา้ที�บริษทัใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัมีบริษทัแม่อยู่

ในประเทศที�คู่แข่งให้บริการอยู่แลว้ ลูกคา้ของบริษทัอาจเปลี�ยนแปลงไปใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการเดียวกนักับ

บริษทัแม่ได ้

 

แต่ในทางกลบักนั บริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนั และมีการให้บริการที�เป็นมาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดับ

สากล ดงันั�นการเปิดเสรีทางการคา้ระดบัภูมิภาค จึงเป็นโอกาสที�จะเปิดช่องทางธุรกิจในต่างประเทศไดเ้ช่นกนั  

ซึ�งจะทาํใหบ้ริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิ�มขึ�น และธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ปัจจุบนับริษทัได้

จดัตั�งบริษทัยอ่ยที�ประเทศกมัพชูา เพื�อดาํเนินธุรกิจ Contact Center 

 

1.4 ความเสี�ยงในเรื�องการต่ออายุสัญญา 

การให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Total Customer Management Service) บริการ

จดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) การบริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล

และอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) และการให้บริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล(Maintenance 

Service) รวมเรียกวา่ การให้บริการแบบรับจา้งบริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center) ซึ� งคิดเป็น

สดัส่วนรายไดก้ารใหบ้ริการต่อรายไดจ้ากการขาย และบริการรวม เท่ากบัร้อยละ 81.93 ร้อยละ 85.54  และร้อยละ

90.89  ใน ปี 2557  ปี 2558 และปี 2559 ตามลาํดบั โดยการใหบ้ริการดงักล่าว จะมีการทาํสัญญากบัลูกคา้ซึ� งมีอายุ

สัญญาตั�งแต่ 1-3 ปี โดยมีเงื�อนไขให้สามารถต่ออายุสัญญาไดเ้มื�อมีการแจง้ล่วงหน้าพร้อมทั�งการเจรจาเงื�อนไข

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัอาจมีความเสี�ยงที�จะไม่ไดรั้บการต่ออายุสัญญาเมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา ซึ� งจะทาํให้

บริษทัมีรายไดจ้ากการบริการลดลง 
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ที�ผา่นมา ลูกคา้โดยส่วนใหญ่มีการต่อสัญญากบับริษทัอยา่งต่อเนื�อง และระยะเวลาการต่อสัญญาจากเดิมนานขึ�น 

เช่น จากสญัญา 1 ปี ปรับเป็นการต่อสญัญา 3 ปี และการต่อสญัญาจาก 3 ปี เป็นการต่อสัญญา 5 ปี เนื�องจากบริษทั

ใหบ้ริการลูกคา้เสมือนเป็นพนัธมิตรมากกวา่การเป็นคู่คา้ 

 

1.5 ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ�นของค่าเช่า 

ปัจจุบนับริษทัทาํสัญญาเช่าอาคาร 3 แห่งเพื�อใชเ้ป็นศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) นอกเหนือจากการใช ้     

สถานประกอบการของลูกคา้ โดยสญัญาเช่าอาคารทั�ง 3 แห่งเป็นสญัญาเช่าระยะสั�นอายสุัญญาไม่เกิน 3 ปี และจะ

มีการตกลงค่าเช่ากนัใหม่ (โดยปรับขึ�นไดไ้ม่เกินอตัราที�ไดต้กลงกนัไว)้ เมื�อมีการต่ออายสุัญญา ดงันั�นหากสัญญา

เช่าอาคารหมดอาย ุและมีการปรับอตัราค่าเช่าสูงขึ�น บริษทั ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าว ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 

อย่างไรก็ตาม ที�ผ่านมาบริษทัไดรั้บการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารมาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี� ก่อนการทาํสัญญา           

การใหบ้ริการประเภทรับจา้งบริการศูนยบ์ริการขอ้มูล มีการประมาณการตน้ทุน โดยคาํนึงถึงอตัราค่าเช่าไวแ้ลว้    

กรณีมีการปรับขึ�นค่าเช่าอาคาร บริษทัก็สามารถปรับค่าบริการไดต้ามตน้ทุนที�สูงขึ�น เมื�อมีการต่อสัญญาการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ นอกจากนี�การให้บริการของบริษทั เป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เป็นหลกั สถาน

ที�ตั�งของอาคารจึงไม่ใช่ปัจจยัที�สําคญั บริษทัจึงมีความยืดหยุ่นในการเลือกสถานที� โดยไม่จาํเป็นตอ้งเช่าพื�นที�

อาคารที�ตั�งอยูใ่จกลางเมืองซึ�งมีอตัราค่าเช่าสูง  

 

1.6 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยใีนการให้บริการ 

ปัจจุบนัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปลี�ยนแปลงไปสู่ยคุดิจิทลั การให้บริการ Contact Center ที�มีลกัษณะ

เป็น Non-voice Service เช่น email web chat หรือการสื�อสารทางสื�อสังคมออนไลน์ (Social Media)    จะเขา้มามี

บทบาทมากขึ�นทดแทนการใหบ้ริการทางเสียง (Voice Service) ประกอบกบัระบบ Contact Center ในปัจจุบนัจะ

เนน้รูปแบบการให้บริการ Non-voice เช่นกนั หากบริษทัไม่ปรับตวัเพื�อรองรับเทคโนโลยีและการเปลี�ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค อาจส่งผลกระทบกบัการให้บริการไม่ตอบสนองความตอ้งการและมีความเสี�ยงที�จะ

สูญเสียลูกคา้มากขึ�น 

   

บริษทัมีนโยบายลงทุนและพฒันาปรับเปลี�ยนรูปแบบการให้บริการแบบ Non-Voice Service ล่วงหนา้มาแลว้

หลายปี โดยมีการลงทุนพฒันาระบบ Contact Center ที�รองรับการให้บริการแบบ Non-voice การพฒันา

ซอฟตแ์วร์เพื�อรองรับการให้บริการบนสื�อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการจดัฝึกอบรมพฒันาพนกังานให้สามารถ

ให้บริการทั�งรูปแบบ Voice & Non-Voice Service ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบนัไดมี้การให้บริการใน

รูปแบบ Non-voice กบัลูกคา้แลว้ และมีอตัราการเติบโตการใหบ้ริการดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง  

 

1.7 ความเสี�ยงจากการใช้ระบบบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้ความช่วยเหลือด้านการ

บริหารจดัการจากบริษัทแม่ 
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บริษทัเป็นบริษทัในกลุ่ม บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น (“SAMART”)  ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559  SAMART  ถือ

หุน้ทั�งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 69.18 บริษทัไดพ้ึ�งพิง SAMART ในเรื�องต่างๆ ดงันี�  

 

การใช้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SAMART ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่บริษทั ในการให้บริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ การ

ให้บริการที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการเกี�ยวกบัระบบความปลอดภยั (ISO 27001) และดา้นการบริหารจดัการ

เกี�ยวกบัการบริการ (ITIL) สาํหรับการพฒันาองคก์ร และบุคลากรภายในองคก์รของบริษทั ให้มีมาตรฐานสากล

ในการบริหารจดัการองค์กรที�ดี และประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการที�ดีขึ�น โดยบริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทน

เป็นรายเดือน ให้แก่ SAMART (โปรดดูขอ้มูลเพิ�มเติมในเรื�องรายการระหวา่งกนั) หาก SAMART ไม่ให้ความ

ช่วยเหลือดงักล่าว บริษทั จะตอ้งลงทุนในระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยตนเอง หรือตอ้งเช่าระบบ

ดงักล่าวจากบริษทัอื�น ซึ�งจะทาํใหบ้ริษทัตอ้งใชเ้งินทุนมากขึ�น หรือตอ้งจ่ายค่าเช่าระบบในอตัราที�สูงกวา่ปัจจุบนั 

 

การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ (Management Agreement) 

SAMART ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่บริษทั ในดา้นการบริหารและจดัการทั�วไป อาทิ เป็นที�ปรึกษาดา้นการเงินและ

การบญัชี ให้บริการดา้นกฎหมาย ให้บริการดา้นการบริหารงานธุรการสํานักงาน เป็นที�ปรึกษาดา้นทรัพยากร

บุคคล เป็นตน้ โดยบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ SAMART (โปรดดูขอ้มูลเพิ�มเติมในเรื�อง

รายการระหว่างกนั) หาก SAMART ไม่ให้ความช่วยเหลือดงักล่าว บริษทัจะตอ้งวา่จา้งที�ปรึษาภายนอก เช่น ที�

ปรึกษาเรื�องการวางแผนภาษีอากร ที�ปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ หรือมีอาํนาจต่อรองในการจดัซื�อสินคา้บริการลดลง 

ซึ�งอาจทาํให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายในส่วนดงักล่าวเพิ�มขึ�น การให้ความช่วยเหลือของ SAMART ดงักล่าวถือเป็นการ

บริหารจดัการทรัพยากรที�มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มสามารถ บริษทัเชื�อว่าจะไดรั้บการสนับสนุน และ

ความช่วยเหลือจาก SAMART ต่อไป  

 

2. ความเสี�ยงด้านการบริหารและการจัดการ 

2.1  ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 

 ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559  กลุ่มวไิลลกัษณ์ ซึ�งรวมบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ถือหุน้ในบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) รวมจาํนวน 196,036,493หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.01 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทั ทาํใหส้ามารถที�จะควบคุมการลงมติในที�ประชุมผูถื้อ

หุน้เกือบทั�งหมดในเรื�องสาํคญัต่างๆ เช่น การแต่งตั�งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่

ของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของ 

ผูถื้อหุ ้นที�มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันั�นผูถื้อหุน้รายอื�นๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง

เพื�อถ่วงดุลกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
 

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั�งหมด 10 ท่านในจาํนวนนี� มีกรรมการที�เป็นกรรมการ

อิสระจาํนวน 4 ท่านเพื�อทาํหนา้ที�ตรวจสอบถ่วงดุลการตดัสินใจและพิจารณาอนุมติัรายการต่างๆ ก่อนนาํเสนอต่อ

ที�ประชุม   ผูถื้อหุ้นนอกจากนี� ในกรณีที�เขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
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ควบคุมกิจการ กิจการที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมติัรายการดงักล่าว และในการอนุมติัรายการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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4.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ทรัพยสินหลกัที่บรษิัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ  

4.1.1 สินทรัพยถาวร 

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัท ทีใ่ชในการประกอบธุรกิจทีส่ําคัญ สรุปไดมีดังนี ้

   หนวย: ลานบาท 

ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2558 

อุปกรณสํานักงาน 4.16 6.45 เปนเจาของ ไมมี 

เครื่องมือและอุปกรณ 81.33 107.03 เปนเจาของ ไมมี 

คอมพิวเตอร 30.95 24.22 เปนเจาของ ไมมี 

ยานพาหนะ 0.97 1.50 เปนเจาของ ไมม ี

เครื่องมือและอุปกรณระหวางติดตั้ง - 36.86 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 117.42 176.06   

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม

บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 672.0 ลานบาท (2558: 464.6 ลาน

บาท)  

 

4.1.2  สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาใชสิทธิ (License) 

สําหรับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center และคอมพิวเตอรซอฟตแวรโดยมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ

เทากับ 26.59 ลานบาท และ 12.84 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 2.6 และ รอยละ 1.3 ของสินทรัพยรวมของ

บริษัทตามลําดับ 
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4.1.3 เครื่องหมายการคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ เปนเจาของเครื่องหมายบริการ ดังนี ้
 

ลําดับที ่ รูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายใชสําหรับบริการ 
เลขทะเบียน

เครื่องหมาย 
ระยะเวลาคุมครอง 

1 

 

จําพวก 38 บริการรับสงขอมูลขาวสารทาง

วิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร,เชาเครื่องมือ

และอุปกรณสื่อสาร 

บ. 47696 26 มิ.ย. 2562 

2 

 

จําพวก 38 บริการรับสงขอมูลขาวสารทาง

วิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร,เชาเครื่องมือ

และอุปกรณสื่อสาร 

บ. 47697 26 มิ.ย. 2562 

3 

 

จําพวก 36   บริการ ตัวแทนซื้อขายประกัน

ทางโทรศัพท 

บ. 47698 26 มิ.ย. 2562 

4 

 

จําพวก 36   บริการ ตัวแทนซื้อขายประกัน

ทางโทรศัพท 
บ. 47699 26 มิ.ย. 2562 

5 

 

จําพวก 37 บริการ  ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร 

บ. 41723 28 ก.ย. 2560 

6 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ. 41726 28 ก.ย. 2560 

7 

 
จําพวก 35  บริการจัดการธุรกิจดานการซื้อ 

และการจําหนายสินคา  

บ. 39781 28 ก.ย. 2560 

8 

 
จําพวก 38  บริการเชาเครื่องมือและ

อุปกรณสื่อสาร 

บ. 39782 28 ก.ย. 2560 

9 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ. 41724 28 ก.ย. 2560 

10 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ. 41727 28 ก.ย. 2560 

11 

 

จําพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน

และนอกสถานที ่

บ. 39780 28 ก.ย. 2560 

12 

 

จําพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน

และนอกสถานที ่

บ. 39778 28 ก.ย. 2560 

13 

 

จําพวก 35  บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ

จัดการธุรกิจ ซื้อ-ขาย จําหนายสินคา จัดหา

พนักงานไปทํางานที่ Call Center 

บ. 39779 28 ก.ย. 2560 
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4.1.4  สัญญาที่สําคัญ 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาเชาอาคารทั้งหมด 8 สัญญา มีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ สถานที่ คูสัญญา อายุสัญญา 

คาเชาและ

คาบริการ     

(บาทตอเดือน) 

วันครบกําหนด

สัญญา 
เง่ือนไขการตออายุ 

1. อาคารอีสท วอเตอร 

ชั้น 22 

บริษัท จัดการน้ําภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

3 ป 423,980 

 

15 ก.ค. 2562 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชา

และคาบริการไดไมเกินรอยละ 15 

และรอยละ 5 ของคาเชาปสุดทาย

ตามลําดับ 

2. อาคารอีสท วอเตอร 

ชั้น 1 

บริษัท จัดการน้ําภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

3 ป 40,055 31 ต.ค. 2560 

ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชา

และคาบริการตามราคาตลาดแตไม

เกินรอยละ 15 

3. อาคารอีสท วอเตอร 

ชั้น 19 

บริษัท จัดการน้ําภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

3 ป 352,764 30 ก.ย. 2561 

4. อาคารอีสท วอเตอร 

ชั้น 10 - 12 

บริษัท จัดการน้ําภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

3 ป 1,130,180 30 ก.ย. 2561 

5. อาคารอีสท วอเตอร 

ชั้น 14 

บริษัท จัดการน้ําภาค

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

3 ป 147,656 14 ต.ค. 2561 

6. อาคารซอฟตแวร 

ปารค ชั้น 17 

บริษัท วิไลลักษณอินเตอร

เนชั่นแนล โฮลดิง้ จํากัด 

1 ป 9 เดือน 761,669 30 เม.ย. 2560 

7. อาคารซ.ีเอ็ม.      

ทาวเวอร ชั้น 22 

บริษัท พลังมิตร ทราน

สปอรต จํากัด 

2 ป 284,424 31 ก.ค. 2560 
ตออายสุัญญาไดโดยตองแจงลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วันกอนวันสิ้นสุดอายุ

สัญญา 
8 อาคารซ.ีเอ็ม.         

ทาวเวอร ชั้น 22 

นิติบุคคลอาคารชุดซ.ีเอ็ม.    

ทาวเวอร 

2 ป 32,506 31 ก.ค. 2560 

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตสูง มีรายไดแนนอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

กับผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดและจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน พ.ศ. 2547 โดยบริษัทจะกําหนดนโยบายการบริหาร 

ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยตัวแทนของ

บริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไว 

 

4.3  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน 

 บริษัท และบริษัทยอยไมมีการประเมินราคาทรัพยสินใดๆ ในระหวางป 2559 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึ� งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั และ

บริษทัยอ่ยสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอื�นใดที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

     ขอมูลบรษิัท 

ชื่อบริษัท    บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ    OTO 

ประเภทธุรกจิ   บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวฒันะ  

 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร  ชั้นที่ 10-12 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบรษิัท   0107556000281 

โฮมเพจ    www.onetoonecontacts.com 

โทรศัพท    0-2685-0000 

โทรสาร    0-2685-0090 

ทุนจดทะเบียน   280,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 280,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน  1 บาท  ตอหุน 

 

นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 

ชื่อบริษัท    บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชัน่แนล จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ  

 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120ฃ 

ประเภทธุรกจิ ใหบริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบคุลากร ธุรกิจศูนยบริการขอมูล

และลูกคาสัมพันธ และธุรกิจทวงถามหนี ้

เลขทะเบียนบรษิัท   0105551118940 

โทรศัพท    0 2685 0000 

โทรสาร    0 2685 0050 

ทุนจดทะเบียน   1,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา   100,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน  10 บาท ตอหุน 
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นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 (ตอ) 

ชื่อบริษัท    บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ   18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd.,  

    Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

ประเภทธุรกจิ   บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ ในประเทศกัมพูชา 

เลขทะเบียนบรษิัท   00004142 

โทรศัพท    023 932 222 

โทรสาร    023 932 223 

โฮมเพจ    www.otoc.com.kh 

ทุนจดทะเบียน   440,000  เหรียญสหรัฐ 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา   88,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน   5 เหรียญสหรัฐ ตอหุน 

 

    บุคคลอางอิง  

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2009-9999 

โทรสาร 0-2009-9476 

 

ผูสอบบัญช ี นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 

ที่ตั้งสํานักงาน บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2264-9090 

โทรสาร 0-2264-0789-90 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

     ขอมูลบรษิัท 

ชื่อบริษัท    บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ    OTO 

ประเภทธุรกจิ   บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวฒันะ  

 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร  ชั้นที่ 10-12 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบรษิัท   0107556000281 

โฮมเพจ    www.onetoonecontacts.com 

โทรศัพท    0-2685-0000 

โทรสาร    0-2685-0090 

ทุนจดทะเบียน   280,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 280,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน  1 บาท  ตอหุน 

 

นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 

ชื่อบริษัท    บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชัน่แนล จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ  

 ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120ฃ 

ประเภทธุรกจิ ใหบริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบคุลากร ธุรกิจศูนยบริการขอมูล

และลูกคาสัมพันธ และธุรกิจทวงถามหนี ้

เลขทะเบียนบรษิัท   0105551118940 

โทรศัพท    0 2685 0000 

โทรสาร    0 2685 0050 

ทุนจดทะเบียน   1,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา   100,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน  10 บาท ตอหุน 
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นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 (ตอ) 

ชื่อบริษัท    บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ   18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd.,  

    Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

ประเภทธุรกจิ   บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ ในประเทศกัมพูชา 

เลขทะเบียนบรษิัท   00004142 

โทรศัพท    023 932 222 

โทรสาร    023 932 223 

โฮมเพจ    www.otoc.com.kh 

ทุนจดทะเบียน   440,000  เหรียญสหรัฐ 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา   88,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน   5 เหรียญสหรัฐ ตอหุน 

 

    บุคคลอางอิง  

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2009-9999 

โทรสาร 0-2009-9476 

 

ผูสอบบัญช ี นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 

ที่ตั้งสํานักงาน บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2264-9090 

โทรสาร 0-2264-0789-90 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7.   ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 

7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 280,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 

7.2  ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

ลําดับที ่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1.  กลุมวิไลลักษณ  1) 

- บริษทั สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2) 

- บริษทั สามารถวิศวกรรม จํากัด 

- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 3) 

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 3) 

- นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ 3) 

- นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 3) 

                      196,036,493 

191,600,000 

    2,100,000    

    1,791,700 

       388,777 

       118,454 

         37,562 

70.01 

68.43 

  0.75 

  0.64 

  0.14 

  0.04 

  0.01 

2.  นายสุทธิพจน  อริยสุทธิวงศ 8,663,700 3.09 

3.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 4,050,108 1.45 

4.  นายขันธพลร ซ่ือภาคย 4,024,900 1.44 

5.  บริษทั เจด เทเลคอม จํากัด 3,946,500 1.41 

6.  นายพงศธร เจริญกุล 2,310,000 0.83 

7.  นายจิรวัฒน จนัทอก 1,410,000 0.50 

8.  นายชาติวุฒิ เจริญสาธิต 1,350,000 0.48 

9.  นายอัมพร ศรีรุงโรจน 1,164,900 0.42 

10.  นางนัยรัตน อริยสุทธิวงศ 1,160,000 0.41 

                            รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 224,116,601 80.04 

                            ผูถือหุนสวนนอย 55,883,399 19.96 

             รวม 280,000,000 100.00 
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หมายเหต:ุ  ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
1) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ   นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  เปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวย

เรื่อง การกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตาม

มาตรา 246 และมาตรา 247 
2)  เปนบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนรอยละ 18.42 และครอบครัว 

   วิไลลักษณ ถือหุนรอยละ 27. 73 
3) นับรวมหุนสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

7.3  การออกหลักทรพัยอื่น 

บริษทัไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพ หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ หรือหลักทรัพยอื่น 
 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 

หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการ

จายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปนและความ

เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย และบริษัทรวม กําหนดจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิ

หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดไวในขอบังคับของแตละบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆดวย   

 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

อัตราสวนทางการเงิน 2557 2558 2559* 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.26 0.24 0.30 

การจายเงินปนผลตอหุน(บาท) 0.16 0.16 0.23 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 67.89 67.64 77.24 

หมายเหต ุ * บริษัทมีการจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนในรูปของเงินปนผลโดยไดเสนอผูถือหุนใหพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับป 

2559 ในอัตราหุนละ 0.23 บาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2559 ใน

อัตราหุนละ 0.08 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2559 และจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.15 บาทในเดือนพฤษภาคม 

2560 (โดยตองผานการพิจารณาจากผูถือหุนของบริษัทกอน) เงินปนผลดังกลาวคิดเปนอัตรารอยละ 77.24 ของกําไรสุทธิตาม

งบการเงินรวม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดใหจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
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8. โครงสรางการจัดการ 

 
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 6 

ชุด เพื่อดูแลระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ดังนี ้

 

 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการกํากับดูแลกิจการ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการกํากับดูแลกิจการ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ชื่อ ตําแหนง 

7. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเส่ียง /  

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

9. นายศิริชัย รัศมีจนัทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

จํานวนกรรมการดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดมีกรรมการไมนอยกวา  7 คน  และกรรมการไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  และเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดโดย

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ

การเงินของบริษัท  

ทั้งนี้บริษัทไดแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณทํางานของกรรมการแตละทาน รวมของกรรมการในบริษัท

ยอย และบริษัทที่เกี่ยวของทั้งขอมูลการดํารงตําแหนงไวในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร และ 

เลขานุการบริษัท” และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย ไวในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ 

“คณะกรรมการชุดยอย ” 

รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่เขารวมประชุม วันที่ไดรับการแตงตั้เปนกรรมการ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 

แสดงในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย” 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน  

และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ หรือ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ หรือ นางสุกัญญา  

วนิชจักรวงศ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือรวมกับ นายธนานันท  วิไลลักษณ หรือ นายศิริชัย  รัศมีจันทร หรือ นายประชา 

พัทธยากร รวมเปนสองคน และ ประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

คุณสมบัตแิละขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. มีคุณสมบัติที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ  และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งขอบังคับของบริษัท 

2. เปนผูที่ไมประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัท  เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม 

4. เปนผูที่มคีวามรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั 

5. เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต  

6. เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ไดอยางเต็มที่ 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบไปดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

แตตองไมนอยกวาสามคน โดยกรรมการอิสระแตละคนจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา   

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  

 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา  

คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล 

ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ 

เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู  เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ 

นั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน 

ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท  ไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

คือในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
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ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได โดยไดรับ

เสียงขางมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันได

ไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวากรรมการ

ดังกลาวไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางยิ่งและการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระ

ขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทดวย  
 

หนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่ง

ผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรม

ที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนิน

กิจการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย 

หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยาง

ถูกตองครบถวน 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม

นโยบาย และกลยุทธที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัททุกป 

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัท 

5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยตางๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณา

คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยตางๆ ที่นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา  และกําหนดคาตอบแทนเพื่อ

นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

6. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให เปนไปตาม

นโยบายที่กําหนดไว ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเปนตน สําหรับการแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

กอนที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

7. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของฝายบริหารที่เสนอ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบญัชีของบรษิทั และลงลายมือชื่อเพื่อรบัรองงบการเงินดงักลาว เพื่อนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามญัประจําป เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

9. พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป  เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
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10. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งดูแลไมใหเกิด

ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

11. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา บริษัทไดมีความรับผิดชอบตอ

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด 

12. มีหนาที่ในการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาถึงการเขาไปมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยตรง 

หรือโดยออมในสัญญาใดๆ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

นอกจากนั้นบริษทัมุงหวังใหกรรมการและผูบริหารแสดงถงึเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั อยางโปรงใส และมี

คุณธรรม ปฏิบตัิหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของผู

ถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏบิัติสําหรับกรรมการและผูบริหาร โดย

บริษทัไดเปดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผูบรหิารไวบนเวบ็ไซตของบริษทั 

(www.onetoonecontacts.com) 

 

การมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร 

 บริษัทไดกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authorities) ไวอยางชัดเจน ซึ่งเริ่มใชตั้งแตป 2538 โดยกําหนด

อํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารตามประเภทของรายการ ไดแก งานการเงิน/บัญชี/

งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานดานการตลาด และงาน

ประชาสัมพันธ อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางการปรับปรุงแกไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เพื่อ

ความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน กอนนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติการแกไขตอไป  

 

อํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1.  อนุมัติงบประมาณประจําปและแผนธุรกิจของบริษทั 

2.  อนุมัติการกอภาระผูกพันทางการเงินของบรษิัท เชน การทําสัญญากูเงิน การค้ําประกันหนี้  

3.  อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ 

4.  อนุมัติการเปดบริษทัใหม 

5.  อนุมัติการซื้อหรือจําหนายสินทรัพยของบริษทั ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

6.  อนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

7.  อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราการจายคาตอบแทนและโบนัสประจําป 

8.  อนุมัติงบการเงนิของบรษิัท 

9.  อนุมัติการเปดหรือปดบัญชีกับธนาคารตางๆ 

10. อนุมัติการแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอย  

11. อนุมัติการแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัยังมีหนาที่ในการอนุมัติการดําเนินรายการตางๆ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด  
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8.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะเจาหนาที่บรหิารของบรษิัทมจีํานวน 4 ทาน ดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 

1. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน  ผูจัดการทั่วไป / รักษาการผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ/  

รักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล  

2. นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ 

3. นางศศกร สุพพัตกุล รักษาการผูอํานวยการฝายขายและการตลาด /  

ผูชวยผูอํานวยการฝายขายและบรกิารลูกคา 

4. นางวีรนุช ทางอนันต ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

หมายเหตุ  นางอมฤดา สุวรรณจินดา ไดลาออกจากตําแหนงรักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 

 นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย ไดยายไปดํารงตําแหนงผูจัดการอาวุโสฝายธุรการ และจัดซื้อ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณทํางาน รวมทั้งขอมูลการดํารงตําแหนงของ

ผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของไดในเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท” 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่  5/2558  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2558ไดพิจารณาแตงตั้ง  นางสาวเมธาวี สาวิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามที่บริษัทกําหนด ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการ

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติ บทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไวดังนี้ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจ 

2.  เขาใจบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท 

3.  มีความรูและความเขาใจดานกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.  ไมมุงหวังผลประโยชนสวนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทไดเปนอยางด ี

5.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกของบริษัท 

6.  มีความรูดานภาษาอังกฤษ 

7.  มีประสบการณทํางานดานเลขานุการบริษัท อยางนอย 3-5 ป 

 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาทีด่วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอบังคับของบริษัท และกฎระเบียบ

ตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยบริษัท  และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล

และประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท / ผูถือหุน ตลอดจน

ขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนารายงาน

ดังกลาวใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับ

รายงานนั้น 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

สรรหาและคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทคนใหม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงตั้งภายใน 

90  วันนับแตวันที่เลขานุการคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให

กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว 

ประวัติการศึกษาและการทํางานของนางสาวเมธาวี สาวิเศษ ไดแสดงไวในเรื่อง “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร 

เลขานุการบริษัท และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน” โดยในปที่ผานมาเลขานุการบริษัทไดเขาอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู เชน 

• กลยุทธทางธุรกิจเบื้องตน 

• หลักสูตรการจัดการทํารายงานแหงความย่ังยืน  

• หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม 

• หลักสูตรการวิเคราะหความเส่ียงและประเด็นสําคัญดานความย่ังยนื  

• หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• หลักสูตรการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย  

• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยทุธ 

• การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป 2559 

• CG Forum 2/2016 "สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุมกันกรรมการ"  

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม 

เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได 

กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทน

เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณา

คาตอบแทนในเบื้องตนแลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัต ิ
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ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ประกอบดวย คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ โดย

เบี้ยประชุมจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจายเฉพาะกรรมการที่ เขารวมประชุมเทานั้น โดยใน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะไดเบี้ยประชุมเทากัน ในขณะที่ประธาน

กรรมการจะไดเปน 1 เทาของกรรมการทานอื่น สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะไดมากกวากรรมการอื่นรอยละ 50 ยกเวนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมมีการจายคาเบี้ยประชุมแตอยางใด 

สําหรับบําเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบกับองคกรในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกันตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณของธุรกิจโดยรวม  

 

คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2559 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนมีวงเงินรวมไมเกิน 

4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมาโดยกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมตามรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการ จํานวน 20,000  บาทตอครั้ง 

-กรรมการ  จํานวน 10,000  บาทตอครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

-ประธานกรรมการ จํานวน 15,000  บาทตอครั้ง 

-กรรมการ  จํานวน 10,000  บาทตอครั้ง 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  

ในป 2559 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม   

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

คาบําเหน็จ 

กรรมการ 

รวม

คาตอบแทน

ที่แตละทาน

ไดรับ (บาท) 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 160,000 50,000 45,000 - 90,000 345,000 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 80,000 50,000 - 45,000 50,000 225,000 

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล 80,000 100,000 30,000 30,000 50,000 290,000 

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น 80,000 50,000 30,000 30,000 50,000 240,000 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 80,000 - - - 50,000 130,000 

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ   70,000 - - - 50,000 120,000 

7. นายธนานันท วิไลลักษณ 60,000 - - - 50,000 110,000 

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 80,000 - - - 50,000 130,000 

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 60,000 - - 30,000 50,000 140,000 

10. นายประชา พัทธยากร 80,000 - - - 50,000 130,000 

รวม 830,000 250,000 105,000 135,000 540,000 1,860,000 
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 คาตอบแทนผูบริหารระดบัสูง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กําหนด คาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคํานึงถึง

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละ

ทาน ทั้งนี้เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได 

คาตอบแทนและโบนัสประจําปสําหรับผูบริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่แนนอน โดยพิจารณาจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทํางานของผูบริหารระดับสูงแตละทานซึ่งจะมีการ

ชี้แจงหลักเกณฑใหทราบลวงหนากอนที่จะประเมินผลในปลายป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

จะพิจารณากอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

สําหรับคาตอบแทนของผูจัดการทั่วไปนอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑขางตนแลว คณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการทั่วไปประจําป โดยกรรมการบริษัทแตละทานจะเปนผูประเมิน   และนํา

ผลการประเมินมาใชในการประกอบการพิจารณาคาตอบแทนของผูจัดการทั่วไปดวย 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ในป 2559 บรษิัทมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูบริหารจํานวน 6 ราย ดังนี้  

คาตอบแทน  จํานวนเงิน(บาท) 

เงินเดือน 6,894,300.00 

โบนัส 352,900.00 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1) 529,693.00 

ประกันสังคม 38,250.00  

รวม         7,815,143.00  

  หมายเหตุ 1) บริษัทไดสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพีในอัตรารอยละ 3-10 ของเงินเดือนใหแกกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท 

    ตามอายุงาน 

 

8.5  บุคลากร 

บริษทัและบรษิัทยอยมจีํานวนพนักงานในชวง 3 ป ที่ผานมา แบงตามบริษทัดังนี ้

บริษัท 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ป 2559 ป 2558 ป 2557 

1. บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 2,319 1,953 2,045 

2. บริษทั วันทูวัน (แคมโบเดีย) จาํกัด 14 7 10 

3. บริษทั วนัทูวัน โปรเฟสช่ันแนล จํากัด 3 4 - 

รวม 2,336 1,964 2,055 
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นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น เงินชวยหลือ และคาลวงเวลา ในชวง 3 ป 

ที่ผานมาโดยสามารถแบงตามประเภทคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานไดดังนี้ 

  ประเภทคาใชจาย 
คาใชจายรวม (ลานบาท) 

ป 2559 ป 2558  ป 2557 

เงินเดือน 376.12 376.77 282.11 

โบนัส 21.81 16.98 17.34 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  4.41 3.68 2.81 

อื่นๆ  97.67 93.08 48.05 

 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักดีวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนปจจัยความสําเร็จในการเปนบริษัทศูนยบริการขอมูล และ

ลูกคาสัมพันธชั้นนํา ดังนั้นองคกรจึงตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีการกําหนดกลยุทธและนโยบายดานทรัพยากร

บุคคลที่มุงเนนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหความตองการอัตรากําลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแขงขันและ

รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพรอมดานศักยภาพ ความสามารถของ

บุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับการดําเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร เพื่อ

สรางการเติบโตของธุรกิจบริษัทอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

 นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง     

เพื่อสนับสนุนใหสายธุรกิจและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดมีการใชเครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตางๆ

ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนา 

บุคลากร รวมทั้งมีการออกแบบโครงสรางองคกรและตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด นําไปสูการบรรลุพันธกิจของบริษัทตอไป 

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมี

นโยบายเขารวมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองคกรตางๆ  การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนํา 

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทตอสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ รวมทั้ง องคกรชั้นนําและสื่อประชาสัมพันธ

ตางๆ สําหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู ความสามารถ 

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคูกับความเปนคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผานการพิจารณา

รวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัด ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการ

คัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมา
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สนับสนุน ซ่ึงมุงสงเสริมใหบุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพที่กลุมบริษัทสามารถ และจะนําไปสู

ความสําเร็จอยางยั่งยืนของบริษัทตอไป 

 นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามนโยบายและกล

ยุทธของทุกสายธุรกิจ โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเปาหมายขององคกรลงสูระดับ

หนวยงานและบุคคลที่สอดคลองกับแผนธุรกิจ ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถตางๆ Corporate 

Competency ในป 2559 บริษัทนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล 

(SAP) มาใชในองคกร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผูบริหารเพื่อ

นําไปสูการบรรลุพันธกิจของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ลดตนทุน ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชการสมัครงานออนไลนในการสรร

หาและคัดเลือกบุคคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส ระบบการ

จัดการขอมูลความรูและการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan) ในการวางแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการและ

คาตอบแทนผานระบบอิเล็กทรอนิคส (E-Payslip) นอกจากนั้น บริษัทไดใชขอมูลตางๆนี้ ไปใชสนับสนุนการ

ตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหองคกรประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนและ

เปนการรองรับ Thailand 4.0 ตอไป 

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    

บริษัท มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตามตําแหนง ความรับผิดชอบ สอดคลองกับ

ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและวิเคราะหคางานใหมีความเปนปจจุบัน

ตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

สภาวะเศรษฐกิจ โดยดําเนินการควบคูกับการวิเคราะหเปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและตาง

อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนไปตามกฎหมาย เหมาะสม เปน

ธรรม และสามารถแขงขันกับบริษัทชั้นนําอื่นๆ ได 

 นโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร  

บริษัทใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวางบริษัท ผูบริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ 

รวมทั้งการส่ือสารภายในองคกรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยน

แนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆเชิงสรางสรรคของพนักงาน และนําผลที่ไดไปปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานและกระบวนการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn” นอกจากนั้น 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการสรางความสัมพันธและผูกพันทุกระดับภายในองคกรระหวางผูบริหารและ

พนักงาน รวมทั้งไดสงเสริมการสงเสริมการทํางานเปนทีม (Team of Professionals) โดยมุงเนนการสรางคานิยม

และวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่ผานมาบริษัทจึง

จัดทํากิจกรรมตางๆมากมาย เชน กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและการเปดรับฟงความคิดเห็นตางๆ การ
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จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธตางๆ ในทุกระดับขององคกร 

เชน การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Internal Survey) ชมรมทําความดี (D-Club)  และชมรมอื่นๆ 

 นโยบายสงเสริมนวัตกรรมสําหรับพนักงาน 

บริษัทไดสงเสริมและพัฒนาพนักงานเพื่อนําไปสูองคกรนวัตกรรม โดยจัดโครงการ SAMART Innovation Award 

for SAMART People และโครงการ SAMART Brain2Works ซึ่งเปนการประกวดผลงานความคิดสรางสรรคทาง

นวัตกรรมใหมทางการตลาดและแผนธุรกิจภายในบริษัทเพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนในทุกระดับ มีสวนรวมใน

การสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอองคกร และเพื่อเปนการพัฒนาพนักงานที่เขามารวมโครงการ 

ใหมีความรูและความคิดสรางสรรคใหเปนรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล และนําผลงานนวัตกรรมมาแกปญหาใหกับ

ลูกคา รวมทั้งเพื่อพัฒนาสินคา บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ใหเกิดประโยชนตอองคกร ลูกคาและสังคม

ตอไป 

 

2.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

บริษัทดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับใหเหมาะสมกับตําแหนงอยางตอเนื่อง 

เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  บริษัทจึงมุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาดานทักษะ ความรู

ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกัน เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและ

แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ  

บริษัทกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะ

ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทาง Competency มาประยุกตใชใน

องคกรทั้งในสวนของความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนในองคกรตองมี (Generic Competency) 

ความสามารถดานการบริหารสําหรับผูบริหาร (Managerial Competency) และความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพ

ตางๆ (Functional Competency) เพื่อนําไปวิเคราะห วางแผนและเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ

พนักงานรายบุคคลดวยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสรางศักยภาพตนเองให

รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 

 นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนทรัพยากรอันมีคาในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จและเติบโต

ไดอยางยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่องควบคูกับการนํา

ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ มาประยุกตใช 

 

การจัดฝกอบรมภายในบริษัท 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารและพนักงานใหสามารถทํางานตอบสนองตอกลยุทธและเปาหมายของ

บริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมภายใน

องคกรโดยแบงเปนระดับ ดังนี้ 
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สําหรับพนักงานระดับบริหาร   

บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนําควบคูไป

กับการเพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับ/เลื่อนตําแหนงตางๆ ในอนาคตใหสอดคลองกับ

ความกาวหนาในสายวิชาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัท ใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนํา

ในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดําเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต เชน CLMVT Forum 2016 Toward as Shared, 

Digital 4.0 เปนตน 

สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ  

บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูความสามารถตามหนาที่ สาย

วิชาชีพและกลุมงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพือ่เปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหนาที่งาน เชน การบริหารความเสี่ยง, มาตรฐานทางดาน

การเงินและบัญช,ี ความรูทางดานกฏหมาย, ทักษะการใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี, ทักษะการตลาด

และการขาย, มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 

ฯลฯ 

สําหรับพนักงานทุกคน 

บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูความสามารถหลัก เพื่อใหพนักงาน

ทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การปฐมนิเทศ

พนักงานใหม, การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ 

 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพและทักษะความสามารถ

ทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ตั้งแตพนักงานเขางานใหมและพนักงานปจจุบันในรูปแบบ

หองเรียน (Classroom Training) และการเรียนรูออนไลน (E-Learning) ซึ่งรองรับการเขาเรียนของพนักงาน

จํานวนมาก และสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 

 

การจัดฝกอบรมภายนอกบริษัท 

นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับการ

ฝกอบรมจากสถาบันหรือองคกรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนา

ความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและ

มุมมองใหมๆ กับองคกรอื่น 

 

 การพัฒนาและจัดการความรูในองคกร 

เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร บริษัทจึงใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยริเริ่มโครงการ 

“SAMART Knowledge Sharing” เพื่อสงเสริมใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายในองคกร (Knowledge 

Management) ใหสามารถตอบสนองเปาหมายธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 
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 นโยบายรักษาผูมีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหนง 

  บริษัทมีนโยบายในการรักษาผูมีศักยภาพสูงในองคกร โดยจัดทําหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความกาวหนาในอาชีพ เชน Job Rotation, Job Enlargement & 

Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคกรแบบกาวกระโดด สําหรับพนักงานที่มี

ผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหพนักงานใช

ความรูความสามารถและศักยภาพที่มีมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ รวมถึงสรางความผูกพันตอองคกรและ

พรอมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

  นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและใหความสําคัญกับแผนการสืบทอดตําแหนงของบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัท ดวยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจไดวาบริษัทมีความ

พรอมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตําแหนงวางหรือสําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

สรุปการอบรมใหกับผูบริหารและพนักงานในป  2559  

การจัดอบรม จํานวนครั้ง จํานวนผูเขารับการอบรม 

การอบรมภายในบริษทั (In-House Training) 

- ผูบริหาร 

- พนักงาน 

 

25 

34 

 

153 

2,477 

รวม 59 2,630 

การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมตางๆ 

- ผูบริหาร 

- พนักงาน 

 

26 

39 
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39 

รวม 65 81 

 

คาใชจายในการอบรมใหกบัผูบรหิารและพนักงาน 

ในป 2559 บริษัทมีคาใชจายในการอบรมภายในและภายนอก รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,960,934.35 บาท  โดยกร

ฝกอบรมของพนักงานทั้งหมดจํานวน 4,556 ชั่วโมงตอป คิดเปนเฉลี่ย 14.65 ชั่วโมง/คน/ป ซึ่งมากกวาตาม

มาตรฐานกรมฝมือแรงงานกําหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ป โดยมีตัวอยางหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอก

ประจําป 2559 ดังนี ้

 

หลักสูตรการอบรมภายใน 

- Advance Planning & Business Analysis - Go To Mentor 2016 : Quality Management 

- Annual Work Plan - Go To Mentor 2016 :Workforce Management 

- CMMI Training - Go To Program 2016: Coaching & Mentoring 

- CMMI Training : Metrics Process - Go to Supervisor 2016 :COPC 
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- CMMI Training : Quality Control Process - Go To Supervisor 2016:Quality Management 

- CMMI Training : Software Life Cycle Process - Go To Supervisor 2016:Supervisory Skill 

- Creating & Strategic Implementation Plan - Go To Supervisor 2016:Workforce Management 

- Creating Customer Excellent - Marketing Strategic & Business Awareness 

- Digital 4.0 ไมรู..ไมรอด - Modern Supervisory Program 

- Effective English E-mail Writing Workshop - Professional Sales Skill 

- E-Learning English for business - Sales Skill & Customer Expectation Management 

- Finance for non Finance - ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 

- Introduction ISO9001:2015 - อบรมชางไฟฟา 

- Introduction Program & Problem Solving 

  

หลักสูตรการอบรมภายนอก 

- 89 ประเดน็ปญหา กม ประกันสังคมพรอมแนวแกไข - การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมีสวนไดเสีย 

- CG Forum2/2016 สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุมกัน - การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ 

- CLMVT Forum2016 Towards as Shared - การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน 

- Competency Based Interview - ทักษะการจดัการขอโตแยง การเจรจาตอรอง 

- Customer & Non Customer Analysis - เทคนิคการสัมภาษณใหไดคนที่เหมาะกับตําแหนง 

- E-Leader Enterprise Solution Day - เทคนิคและแนวปฏิบัติการจดัทําบัญชีลูกหนี ้

- How to Big Data Drives Growth and Innovation - บริหารการเปลี่ยนแปลงสูความสําเร็จ 

- Microsoft Dynamics CRM Online - ยกเครื่องเรื่องการฝกอบรมและพฒันาบุคลากร 

- Multiply your Impact - ยกระดับการบริการขัน้สูง 

- Quarterly Economic Wrap-Up for Listed Company - รับมืออยางไรเมื่อลูกคารองเรียนและไมพอใจ 

- Thailand Oversea Investment Forum 2016 - วิธีวิเคราะหตนทุนและราคาขายของซัพพลายเออร 

- กลยุทธการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากร - สรางเว็บไซต เสร็จไว ในวันเดียว 

- การเงินที่สําคัญสําหรบันักบัญช ี - เทคนิคการโคชและใหคําปรึกษาสําหรับผูบงัคบับัญชา 

- การจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - เทคนิคการทํางานรวมกับคนทุก GEN 

- การใชงานระบบสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน - เทคนิคการวางแผนภาษทีั้งระบบและการตรวจสอบภาษ ี

- ความทาทายใหมในการบรหิารคน - เทคนิคการสัมภาษณสําหรับ Recruit มือใหม 

- การวิเคราะหความเสี่ยงและประเด็นความสําคัญ 

ดานความย่ังยืน 

- การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความรับผดิชอบ 

ตอสังคม 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการ

ดําเนินงานของบริษัทใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย ตลอดจนเปน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ของตลาดหลักทรัพยฯ และแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และการพัฒนาอยางยั่งยืน  เพื่อใหกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทไดยึดถือปฏิบัติภายใตนโยบายการบริหารองคกรที่ดี มีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของทาง

ธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกคาและผูถือหุน ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเปน

หนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหนาที่ดูแล ใหบริษัท กรรมการและผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ

ขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัท

มหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการ

แขงขันของกิจการ และความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย จึงไดจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหพนักงาน

บริษัท และบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกลาวใหความสําคัญตอ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝายบริหาร ใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการคอยสอดสองดูแลใหพนักงานไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งคณะกรรมการไดมีการทบทวนนโยบายดังกลาว

เปนประจําทุกป ทั้งนี้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการ  ที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 

2559 โดยในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี ้

 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน  

บริษัทใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกรายไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นักลงทุน

สถาบันหรือชาวตางชาติ โดยบริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอสื่อสารระหวาง

กัน ในป 2559 สิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับมีดังนี้ 

 

 สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน          

บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนา  

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให

สอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายใหสิทธิ์แกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุนเพื่อให

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท

ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมผู

ถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระที่ตองการนําเขาที่ประชุม หรือคําถามที่

ตองการใหตอบในที่ประชุมผูถือหุนไดลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 

2559 เปนตนไป โดยกําหนดใหการเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 การสงคําถามสิ้นสุดกอนวัน

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยบริษัทไดแจงชองทางและชวงเวลาในการรับเรื่องใหผูถือหุนทราบผานทาง

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม 

รวมทั้งการเสนอคําถามลวงหนา ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ในสวนของนักลงทุนสัมพันธ 

ภายใตหัวขอ “การสงคําถาม และเสนอวาระลวงหนาหนากอนการประชุมผูถือหุน”  

  

 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน             

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ และวิธีการในการเขารวมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 

และซักถามในที่ประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุม บริษัทไดกําหนดวัน 

เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง และแจงใหผูถอืหุนทราบลวงหนา  

 

ในป 2559 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนเพียงครั้งเดียวคือการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2559 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน

สถานที่ที่สะดวกในการเดินทางและสามารถรองรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม โดย 

ผูถือหุนไดรับสิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมดังนี้ 

 

กอนวันประชุมผูถือหุน 

ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทไดแจงกําหนดการพรอมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนา 35 วันกอนวันประชุม และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสาร

ประกอบไวบนเว็บไซตของบริษัท  (www.onetoonecontacts.com) ในสวนของ “นักลงทุนสัมพันธ” ภายใตหัวขอ       

“การประชุมสามัญผูถือหุน” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 35 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน

ไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนย

รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือนัดประชุมใน

รูปแบบเอกสารที่มีขอมูลเชนเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต ใหกับผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 29 วัน ซึ่งมากกวาที่

กฎหมายกําหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกลาวไดระบุขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

ละวาระ กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของที่มีรายละเอียดครบถวนและ

เพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน นอกจากนี้ ไดประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพรายวัน

ติดตอกันเปนเวลา 3 วัน  และลวงหนากอนวันประชมุ 19 วัน  

 

สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทจะพยายามติดตอกับนักลงทุน

สถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกอนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขารวมประชุม  

 

วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและความเทาเทียม

กันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดจัดใหมีเจาหนาที่และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมมากกวา 1 

ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 10 ทาน นอกจากนี้ ประธาน

คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี ไดเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในที่

ประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมไดแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม แจงจํานวน

ผูเขารวมประชุม จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงใหที่ประชุมทราบ ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย นอกจากนั้น เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัท

ไดเชิญผูรับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มารวมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้ง

ไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได

ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนที่เขารวมการประชุมรับทราบ ตอจากนั้น ไดดําเนินการ

ประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัด

ประชุม บริษัทจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และตรวจนับคะแนน

เสียง พรอมทั้งเปดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง คณะกรรมการจัดสรร

เวลาอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่

เกี่ยวของกับวาระการประชุม และเรื่องการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการไดตอบคําถามของผูถือหุนอยาง

ครบถวน รวมทั้งไดมีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย นอกจากนั้น 

หลังจากการประชุมเรียบรอยแลว ประธานที่ประชุมไดแจงใหผูถือหุนสงคืนบัตรลงมติใหกับเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อ

เก็บไวเปนหลักฐานตอไป 

 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดมีการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการประชุมผูถือหุนเสร็จสิ้นภายในวัน

เดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกลาวไดระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละวาระ และ

ไดจัดทํารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวมและไมเขารวมประชุม คําชี้แจงที่เปน

สาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรือขอคิดเห็น โดยสรุปอยางครบถวน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงตลาดหลักทรัพยฯ 

แ ล ะ ห น วย ง า น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ภ า ย ใ น  1 4  วั น นั บ แ ต วั น ป ร ะ ชุม  พ ร อ ม ทั้ ง เ ผ ย แ พ ร บ น เ ว็บ ไ ซต ข อ ง บ ริ ษั ท 

(www.onetoonecontacts.com)  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
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 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมท้ังการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งใน

สาม (1/3) และใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการผูที่ตองออกตาม

วาระสามารถกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

- ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

- ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

- บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวา

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

นอกจากการแตงตั้งกรรมการแลว ผูถือหุนยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก

ตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

สําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยดวย ทั้งนี้ บริษัทไดแนบรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแตละทานที่เสนอ

เขารับการเลือกตั้ง พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งมีขอมูล

เพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา 

 

 สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี   

บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขารบั

การแตงตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการ

พิจารณาได 

 

 สิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา    

บริษัทดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมายโดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯแลว 

บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด นํ า ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ  ร ว ม ทั้ ง ข า ว ส า ร ต า ง ๆ  ที่ เ ป น ป จ จุ บั น  แ ส ด ง ไ ว บ น เ ว็บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท

(www.onetoonecontacts.com) 

 

 สิทธิในการรับสวนแบงกําไร   

บริษัทมีการจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนในรูปของเงินปนผล โดยบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอย

กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
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บริษัท และตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2558 ใหกับผูถือหุนในอัตรา

หุนละ 0.16 บาท เปนรอยละ 67.64 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2558 หลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภท 

ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล

สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2559 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.08 บาท รวมเปนเงิน 22.4 ลานบาท หรือ

รอยละ 59.24 ของกําไรสุทธิรวมครึ่งปแรก หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน

หัวขอ “นโยบายการจายปนผล” 

 

นอกจากสิทธิของผูถือหุนดังกลาว บริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอ 

สื่อสารระหวางกัน 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม  

 บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญ และรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม และมี

นโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน การรับสวน

แบงกําไร การรับทราบขอมูลขาวสาร  ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา โดยใน

การประชุมผูถือหุน บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออก เสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยหุนของบริษัทมีเฉพาะ

หุนสามัญเทานั้น และกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะแตงตั้งบุคคลเขารวมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทไดสงหนังสือมอบ

ฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระไดตามความประสงค 

พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผู

ถือหุน รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐานและวิธีการมอบฉันทะ ไปพรอมกับหนังสือนดัประชุม ซึ่งไดจัดทําทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ในการประชุมผูถือ

หุนทุกครั้งที่ผานมา บริษัทไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุม

นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนที่ไม

สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได นอกจากนั้น บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน

สวนตน โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ “การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน” 

 

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่ง

สงผลตอความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได บริษัทจึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน 

พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ

ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึง การจัดใหมีชองทางสําหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือ
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ขอเสนอแนะ อันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัทสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและไดเผยแพรคูมือดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท   

(www.onetoonecontacts.com)  

 

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 โดย

บริษัทไดเพิ่มเนื้อหาในสวนของ นโยบายการปฏิบัติตอคูคาในสวนของการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสียไดในหัวขอ 

“จริยธรรมธุรกิจ” 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัท ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และแสดงให

เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทในอนาคต เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วในเรื่องตางๆ เชน 

- จัดสงรายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  (Management 

Discussion and Analysis: MD&A) ตอตลาดหลักทรัพยฯ และก.ล.ต. ภายในเวลาที่กําหนด โดยงบการเงินของบริษัท ไม

มีรายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข รวมทั้งไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินจากตลาด

หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ

ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพรคําอธิบายและการวิเคราะห

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) สําหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบนเว็บไซตของบริษัท และผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 

- เปดเผยหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดไดใน 

“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

- เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 

“รายการระหวางกัน”   

- เปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแต

วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทจะเปนผูประสานงานในการจัดสงรายงาน

ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.  นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีขอมูลการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัทในป 2559 ดังนี้  
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กรรมการ/ ผูบริหาร 

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2558 

ไดมา  / (จําหนายไป) 

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2559 

1.นายวิชัย ศรีขวัญ - - - 

2.นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ - - - 

3.นพ. ระเฑียร ศรีมงคล - - - 

4.นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น - - - 

5.นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 388,777 - 388,777 

6.นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 2,428,972 (637,272) 1,791,700 

7.นายธนานันท วิไลลักษณ - - - 

8.นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  37,562 - 37,562 

9.นายศิริชัย รัศมีจันทร 11,924 - 11,924 

10.นายประชา พัทธยากร - - - 

11.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน 1,490 - 1,490 

12.นางรัชดา นิวาศะบุตร - - - 

13.นางศศกร สุพพัตกุล - - - 

14.นางวีรนุช ทางอนันต - - - 

หมายเหต ุ   นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ดังนี้ 

1) กรรมการและผูบริหารตองยื่นรายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการหรือผูบริหารตามแบบรายงานที่กําหนด 

2) กรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียภายใน 30 วันหลังจากมีการ

เปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กําหนด 

3) รายงานการมีสวนไดเสียจะตองจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดสงสําเนาให

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริษัทไดรับรายงาน

ดังกลาว 

  

โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูที ่เกี ่ยวของไดรับทราบผาน

ชองทางตางๆ ไดแก ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) รายงาน

ประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) การแถลงขาว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เปนตน 

 

คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความ

โปรงใสอยางเครงครัด โดยปที่ผานมาบริษัทไมเคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไมเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด ทั้งนี้ 

คณะกรรมการไดดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
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4.1 การจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของ 

ตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้ 

- รายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

 คณะกรรมการไดจัดใหมีการจัดทํารายงานประจําปที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนไปตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา เชน 

โครงสรางขององคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสรางคณะกรรมการ 

ร ว ม ทั้ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ น ร อ บ ป ที่ ผ า น ม า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

ชุดยอยตางๆ เปนตน  

 

-   เว็บไซตของบรษิัท  

คณะกรรมการตระหนักดีวาในปจจุบันการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซต เปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว  

ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลและนาเชื่อถือ ดังนั้น 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จึ ง ไ ด ดู แ ล ใ ห มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ต า ง ๆ  เ กี่ ย ว กั บ บ ริ ษั ท ไ ว บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท 

(www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ไดเคยเปดเผยไวในรายงานประจําป เชน 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ขาวที่บริษัทเผยแพร งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจําป (Annual 

Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวนโหลดขอมูลดังกลาวไดเปนตน  

 

-  นักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ

บริษัทกับผูลงทุน    ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท กิจกรรม

จัดการลงทุน (Road show) การประชุมรวมกับนักวิเคราะห การประชุมทางโทรศัพท เปนตน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ

ติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่หมายเลข 0 2685 0025 หรือที่ www.onetoonecontacts.com ที่อีเมล 

investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธไวเพื่อถือปฏิบัติดังนี้ 

จรรณยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ 

1. ปฏิบตัิหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2. เปดเผยขอมูลทีจ่ําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทกุกลุมอยางเทาเทียม 

3. เปดโอกาสใหบุคคลทีเ่กี่ยวของทกุกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได 

4. ปฏิบตัิหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสยีเปนที่ตั้ง 

5. รักษาความลับของบรษิัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน 

6. ปฏิบตัิหนาที่อยางเต็มที่และมคีวามเปนมืออาชีพ 

7. หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

8. ปฏิบตัิตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงนิและแนวปฏบิัติในการซ้ือขายหุนทีบ่ริษัท 

  ไดกําหนดไว 
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นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยัง

ไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป 

โดยมีคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดซักถามขอมูลตางๆ 

 

โดยในป 2559 บริษัทในกลุมสามารถมีการเสนอผลงานใหแกนกัวิเคราะห นักลงทุน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอตาม

แผนงาน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

-  กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห และนักลงทุน   จํานวน  30  ครั้ง 

-  กิจกรรมแถลงขาวเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  จํานวน    1  ครั้ง 

- กิจกรรมโรดโชว  (Roadshow)    จํานวน    7  ครั้ง 

 

4.2 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก  

- โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอยแตละคณะ  

- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย

คาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษา

กรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และเสนอคาตอบแทนของกรรมการในแตละป เสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ   

 

 ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวรวมทั้งคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป (Annual Report)  

และแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป  (แบบ 56-1) ของบริษัทซึ่ งสามารถดูรายละเอี ยดได ใน “โครงสร าง 

การจัดการ”  ภายใตหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

 

4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน  

ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด

ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับ 

และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกดวย นอกจากนี้ 

บริษัทไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต. 

 

 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึก

ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกัน     

มิใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
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ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู

ในรายงานประจําป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงินไวในรายงานประจําป (Annual Report)  ของบริษัทดวย   

 

หมวดที่ 5 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องตางๆ เชน องคประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

5.1  คุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มี

คุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท เชน ทักษะดานบัญชีการเงิน ดานการจัดการ ดานกลยุทธ ดานกฎหมาย และดานการกํากับดูแล

กิจการ หรืออื่นๆ โดยมิไดมีการกีดกันทางเพศ แตอยางใด อันจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ทาน มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่

ไดกําหนดไวใน “โครงสรางการจัดการ” นอกจากนั้นกรรมการทั้ง 10 ทาน ยังไดอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติ

หนาที่กรรมการอยางเต็มที่ โดยสามารถดูจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการ แตละทานไดในหัวขอ “การ

ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย” 

 

5.2 ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ/

ผูจัดการทั่วไป มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร โดยประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไปมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

 และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว 

2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบรษิัท 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 

 2 ฝายเทากัน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป  

1.   บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อใหเปนไป

 ตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัท 

2.   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

 พิจารณาอนุมัติตอไป 

3.   มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่อง

 อํานาจอนุมัติดําเนินการ 

4. การดําเนินงานใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของ

 บริษัท 

 

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไปนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ

มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง ที่ทําใหกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไปหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ

ผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่

เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการดังกลาว

จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว

ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 

 การถวงดลุของกรรมการ 

บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจํานวนดังกลาวมี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คนที่มีความเปนอิสระอยาง

แทจริงจากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการกํากับ

ดูแลกิจการดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท และ

เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ/

ผูจัดการทั่วไปมิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจ

ที่บริษัทดําเนินกิจการอยู และมีความรูและความชํานาญจากหลากหลายสาขา จํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 

- กรรมการที่เปนอิสระ       จํานวน 4 ทาน (มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)   

-  กรรมการที่เปนผูบริหาร     จํานวน 0 ทาน  

-    กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน  

 

ทั้งนี้กรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัททั้ง 6 ทาน คือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  

นายธนานันท วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ นายศิริชัย รัศมีจันทร และนายประชา พัทธยากร เปนผูที่มี

ประสบการณ การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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การมีโครงสรางกรรมการดังกลาว เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ

ตัวแทนของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระและมีการถวงดุลที่เหมาะสม  

  

 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป 

บริษัทไดมีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ/

ผูจัดการทั่วไป ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลให

การบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่

เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่

ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการ

เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย 

หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) สวนกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป ทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ หรือผูนําคณะผูบริหารของ

บริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับ การบริหารงานทั่วไปของบริษัท  

 

5.3 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ 

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการ

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง  

10 ทาน ไมมีทานใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา

คณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพไดดีเกินกวานโยบายที่กําหนด

ไว  

   

—  นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอื่นของผูบริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง โดย

กําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงใหคณะกรรมการบริหาร

ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัท หรือเปน

การแขงขันกับกิจการของบริษัท  

 

5.4  ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยางโปรงใส 

โดยสามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ “การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด” 
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5.5 การปฏบิัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปที่ผานมา 

5.5.1  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษัทมีสวนในการกําหนด และใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ จริยธรรมธุรกิจ กลยุทธ เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งระบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอยางสม่ําเสมอ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกํากับ

ดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือแกผูหนึ่งผูใดไมดําเนินการใด ๆ ที่

เปนการขัดแยง  หรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 

ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไวบน

เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) และไดเปดเผยไวในรายงานประจําปแลว โดยไดมอบหมายให

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่สอดสองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด 

 

5.5.2 การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทไดมีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผานทางชองทางตางๆ อีกทั้งบริษัทยังได

กําหนดใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เปน

หนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะตองทําการสอดสองดูแล รวมถึงใหคําแนะนําและคําปรึกษาในกรณีที่

ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไมไดกําหนดไว โดยคําแนะนําดังกลาว

จะตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย ไมขัดตอนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะตองไมสงผลเสียตอ

ภาพลักษณของบริษัท รวมถึงจะไมสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอีกดวย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการ

ดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

 

ในกรณีที่ปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมทางธุรกิจ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามสมควรแกกรณี

เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินงานที่ถูกตองหรือตักเตือนแลวแตกรณี ทั้งนี้ผูที่กระทําผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย 

และยังอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นขัดตอกฎหมาย 

 

ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคลอง

กับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในป 2559 บริษัทจึงไดจัดใหมีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ 
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เพื่อใหผูบริหารของบริษัททําการประเมินตนเอง วาไดมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกําหนดไว

ครบถวนหรือไม และใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบงหัวขอการประเมิน

ออกเปน 15 หัวขอ ดังนี ้

1. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

2. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

4. จรรยาบรรณของพนักงาน 

5. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 

6. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา 

7. นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้ 

8. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

9. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

10. นโยบายการฟอกเงิน 

11. นโยบายดานภาษี 

12. ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

13. ความรับผิดชอบตอชุมชน 

14. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

15. นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากผลการประเมินจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งประเมินโดยผูบริหารในภาพรวม 15 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปน 

รอยละ 99.58  

 

อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกชองทางหนึ่งในการรับแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน หรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด

กฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียม โดยบริษัทไดกําหนด

ขั้นตอนและวิธีการแจงเบาะแส รวมถึงการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่อง “ขั้นตอนและ

วิธีการแจงเบาะแสและการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส” 

 

5.5.3 การแตงตัง้คณะกรรมการชดุยอย 

เพื่อกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และชวยแบง

เบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอบริษัท โดย

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริหาร   

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
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- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

สําหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และองคประกอบของแตละคณะไดแสดงไวในหัวขอ                    

“คณะกรรมการชุดยอย” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังไดกําหนดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

และเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

 

5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีกําหนดการประชุมประจําไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดย

หนวยงานเลขานุการบริษัท ไดจัดสงกําหนดการประชุมเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละทาน

ทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได ซึ่งในหนังสือเชิญ

ประชุมมีการกําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา หนวยงาน

เลขานุการบริษัท ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมใหกับคณะกรรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให

คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม โดยขอบังคับของบริษัท กําหนดใหจัดสงหนังสือ

เชิญประชุมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน  นอกจากนั้น หาก

กรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็สามารถกระทําได โดยการแจงลวงหนากอน

วันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการมีจํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะ

ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการวาตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 

ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในป 2559 คณะกรรมการมีการเขารวมประชุม

ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้  

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับ

แตงตั้งเปน

กรรมการ 

วาระการดํารง

ตําแหนง 

 (ป / เดือน) 

การเขารวม

ประชุม / การ

ประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง) 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ /กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 

2. นายชัยศักดิ์  อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 
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รายช่ือกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับ

แตงตั้งเปน

กรรมการ 

วาระการดํารง

ตําแหนง 

 (ป / เดือน) 

การเขารวม

ประชุม / การ

ประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง) 

3. นพ.ระเฑียร  ศรีมงคล กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการกํากับดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 

4. นพ.ไพโรจน  บุญคงช่ืน กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ /   

กรรมการกํากับดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง  

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 

6. นายวัฒนชยั  วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 7/8 

7. นายธนานันท  วิไลลกัษณ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 6/8 

8. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อ

ความย่ังยืน 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 6/8 

10. นายประชา  พัทธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 3 ป 9 เดอืน 8/8 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2559 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ

ของเรื่องที่พิจารณาไดดังนี้ 

- พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2560 
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- พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2558 และรายไตรมาสของป 2559 

- รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2558 

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุม

ครั้งกอน 

- พิจารณาการแกไข ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฏบัตรคณะกรรมการ

ชุดยอย 

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2558 

- พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

- พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2559 

- พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2559 

- พิจารณาอนุมัติการทําประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่ของบริษัท 

- พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการชุดยอยแทนกรรมการชุดยอยที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

- พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอํานาจการอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน 

- พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

ผูจัดการทั่วไป และเลขานุการบรษิัทประจําป 2559 

- พิจารณาอนุมัติกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอย และประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560 

- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนนิงานของบริษทั 
 

ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ

รับรองจากคณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

นอกจากนี้ ในระหวางปกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย 

 

2) คณะกรรมการชุดยอย 

ในป 2559 คณะกรรมการชุดยอยชุดตางๆ มีจํานวนครั้งในการประชุม และประวัติการเขารวมประชมุของ

กรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี ้
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รายชื่อ 

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

พัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 5/5   3/3   

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 5/5  3/3    

3. นพ.ระเฑียร  ศรีมงคล 5/5  3/3 3/3   

4. นพ.ไพโรจน  บุญคงช่ืน 5/5  3/3 3/3   

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  12/12   3/3  

6. นายวัฒนชยั  วิไลลกัษณ  12/12   3/3  

7. นายธนานันท  วิไลลักษณ     3/3  

8. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ  12/12   3/3 2/2 

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร  12/12 3/3  3/3  

10. นายประชา  พัทธยากร  12/12   3/3  

11.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน      2/2 

12.นางรัชดา นิวาศะบุตร      2/2 

13.นางสาวชชันี หวังโรจนฤทธิ ์      2/2 

14.นางสาวเมธาวี สาวิเศษ      2/2 

 

3)    การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

ในระหวางปกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดการ ที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย 

 

คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงาน

ผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําสมอ โดยไดรายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอ

ผูถือหุนในรายงานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

5.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อ

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่หัวขอ “จริยธรรม

ธุรกิจ” 
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5.7  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ง 

 สามารถดูรายละเอียดไดใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง” และ “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น” 

 

5.8 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ / ผูจัดการทั่วไป เลขานุการบริษัท และ 

   หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

5.8.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมิน  ตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และ

กรรมการรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ

รายบุคคล ทั้งยังเปนการทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท

และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ โดยจะนําผล

การประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

ประจําป 2559 เพื่อมุงเนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งใชแบบประเมินที่

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2559 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบ

ประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมของคณะกรรมการ 

4. การทําหนาทีข่องกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

ผลการประเมินการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะในรอบป 2559 ที่ผานมา ซึง่ประเมินโดย

กรรมการบริษัททั้ง 10 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดบัดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 96.80 

 

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

ประจําป 2559 เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และนําผลการ

ประเมินมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 

โดยเปนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ซึ่งใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และไดมี

การจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรือ่ง

ตางๆ ดังนี้ 
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1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพัฒนาตนเอง 

ผลการประเมินการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัทเปนรายบุคคล ในรอบป 2559 ที่ผานมา ซึ่งประเมิน

โดยกรรมการบริษทัทั้ง 10 ทาน ในภาพรวม 4 หัวขอ อยูในระดบัดเีย่ียม คิดเปนรอยละ 95.00 

  

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการประเมินตนเอง เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการ

ปฎิบัติงานของตนเองในรอบปที่ผานมาวามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม และมีประสิทธิผลมาก

นอยเพียงใด จึงไดจัดใหมีการประเมินผลดังกลาว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้  

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การพัฒนาและการฝกอบรม 

5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ความสัมพันธกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  ผูสอบบัญชี และผูบริหาร 

ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบป 2559 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 99.81 

 

5.8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดุยอยตาง  ๆเปนประจาํทกุ

ป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และเปนไปตามหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และ

ไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับกรรมการในแตละคณะกรรมการชุดยอยเพื่อการประเมินผล แบบประเมิน

ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การพัฒนาและการฝกอบรม  
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ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะเปนดังนี ้ 

 ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

(รอยละ) 

1. คณะกรรมการบริหาร    ดีเยี่ยม 94.75 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    ดีเยี่ยม 91.11 

3. คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ดีเยี่ยม   100.00 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   ดีเยี่ยม 99.61 

5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดีเยี่ยม 92.29 

 

5.8.4  การประเมินกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการ

ทั่วไปเปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และไดมีการ

จัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

1. ความเปนผูนํา 

2. การกําหนดและปฏบิัติตามแผนกลยุทธ 

3. การวางแผนและผลปฏบิัตทิางการเงิน 

4. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

6. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

7. การสืบทอดตําแหนง 

8. ความรูดานผลิตภณัฑและบริการ 

9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 

ผลการประเมินผูจัดการทั่วไปในรอบป 2559 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 10 ทานในภาพรวม    

9 หัวขอ อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 84.63 

 

5.8.5  การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการ

ประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเลขานุการบริษัท ในการกํากับดูแลใหคณะกรรมการ

บริษัทปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. โดยใชแบบประเมินที่

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2559 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดย

แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. ทักษะความรูความสามารถของเลขานุการบริษทั 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 
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3. การติดตอและประสานงาน 

4. การจัดเก็บเอกสาร 

5. การจัดประชุม 

6. การกํากับดูแลกิจการ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทในรอบป 2559 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ทาน ใน

ภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดเีย่ียม คิดเปนรอยละ 91.33 

 

5.8.6 การประเมินหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและฝายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให

คําปรึกษาอยางเปนอิสระในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององคกร 

โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 

2. ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

3. วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน 

4. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. การบริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน 

6. ความรู ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2559 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดเีย่ียม คิดเปนรอยละ 96.48 

 

5.9 การพฒันากรรมการและผูบรหิาร   

บริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่จําเปน

อยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที่ โดยจัดใหมีคูมือกรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

 เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสรางธุรกิจ โครงสรางกรรมการ ขอบเขตอํานาจหนาที่ กฎหมายที่ควร

ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

 ความรูทั่วไปของธรุกิจ : แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน

ดานตางๆ ของบริษัท 

 จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษทั 
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นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ บริษัทยังไดสนับสนุนใหกรรมการไดเขารวม

สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกีย่วของกับการ

เปนกรรมการบริษัท ซึ่งมกีรรมการที่ผานการอบรมหลักสูตร DCP จํานวน 4 ทาน ผานการอบรมหลักสูตร DAP จํานวน 3 ทาน  

และผานการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP จํานวน 3 ทาน ประวัติการอบรมหลักสูตรตางๆ ของกรรมการแตละทานได

แสดงไวในหัวขอ “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน” โดยในแตละปบริษัทจะ

นําสงหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันตางๆ ใหกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเขารวมการอบรมแตละหลักสูตรตามความ

ตองการของกรรมการ  

 

ในป 2559 มีกรรมการที่ไดเขาอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู คือ นพ. ระเฑียร ศรีมงคล เขารวมอบรม 

หลักสูตร “ The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคูมือจริยธรรมธุรกิจ สําหรับ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และเปนไปอยางมี

มาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รายการระหวางกัน การปฏิบัติตาม

กฎหมาย การดูแลทรัพยสิน และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคน

มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัดตั้งแตป 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งไดเผยแพรไวบน

เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงหลักจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได

มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเปนประจําทุกป โดยฉบับที่ใชอยูในปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  ซึ่งไดมีการเพิ่มเติมนโยบายการฟอกเงิน และนโยบายดานภาษี รวมถึงปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติ

ตอคูคาในสวนของการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะ

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและ

พนักงานไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานไดมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัท

ไดกระทํากับบุคคลภายนอกซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตนและในเรื่องการ

ทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

4. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบรษิัท หรือใหขอมูลภายในแกบคุคลอืน่ เพื่อ

ประโยชนในการซื้อขายหุนของบรษิัท และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการ

เผยแพรงบการเงิน หรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 
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5. ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัท และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว  พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปน

ความลับของบริษัท เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูล

ธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือขอมูลอื่น  ๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่

เกี่ยวของเปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง 

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานประจําป 

(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการ

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองไมอยูในที่ประชุม เพื่อรวม

พิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้รายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนของบริษัทที่เกิดขึ้นในป 2559 ไดแสดงไวใน “รายการระหวางกัน” 

 

  ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  

บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม 

โดยมีนโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและสงคําถาม

ลวงหนา สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยางอิสระในที่

ประชุมผูถือหุน สิทธิในการรับสวนแบงกําไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน 

และนโยบายการบริหารงานที่สําคัญๆ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผูถือหุน

ของบริษัทไดรับไดแสดงไวในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน  

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จ

ของการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทไดดูแลและปฏิบัติอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การ

แตงตั้ง โยกยาย และสวัสดิการที่เหมาะสม เชน การจัดใหมีพยาบาลอยูประจําหองพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคาร

สํานักงานของบริษัท โดยจะมีแพทยเขามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บปวยสัปดาหละ 2 วัน รวมทั้งจัดใหมี

สวัสดิการคารักษาพยาบาลแกพนักงาน (กรณีผูปวยนอก) ที่เขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งของ

รัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะไดรับอัตราวงเงินคารักษาพยาบาลตอปตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในป 2559 มี

ยอดจํานวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดเบิกคารักษาพยาบาลดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 

800,305.02 บาท อีกทั้งบริษัทยังจัดใหมีการทําประกันสุขภาพกลุม (กรณีผูปวยใน) ใหกับพนักงานของบริษัทผาน 

บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต อีกดวย นอกจากนั้น บริษัทยังจัดใหมีการประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดย

คุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคง

ในชีวิตการทํางานโดยใชชื่อกองทุนวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแลว” มี

ประกันสังคมใหกับพนักงาน เงินกูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บปวย เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคล
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ในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) รวมทั้งสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของ

บริษัท เปนตน  

 

บริษัทยังไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรม

ภายในบริษัท การอบรม  ผานระบบ E-learning การสงพนักงานไปฝกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกพนักงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับพนักงานไดในหัวขอ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

 นอกจากนั้น บริษัทไดใหความสําคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย 

ดังนี ้

1.  บริษัทจะมุงมั่น พัฒนา และสรางสรรคระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย 

2. บริษัทจะดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิต และสุขภาพอนามัยของ

 พนักงาน 

3. บริษัทจะดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บปวยอันเนื่องจาก

การทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งการสงเสริมและสรางจิตสํานึก

ในการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

4. บริษัทจะใหการสนับสนุนทรัพยากร อยางเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย โดย

มุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน 

5.  บริษัทถือวาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูบริหาร ผูบังคบับัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดของกฎหมาย 

 

 นอกจากนั้นบริษัทยังไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1. แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยและผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตาม

นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเครงครัด 

2. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ มีความรู จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบรวมกัน เชน จัดใหมีการอบรมและปลูก

จิตสํานึกพนักงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการอบรมดานสุขภาพ 

โดยจัดสัปดาหสุขภาพ และจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน  

3. กําหนดการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป พรอมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน 

4. การใชระบบสแกนลายนิ้วมือเขา-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมีสิทธิเขา-ออก เพื่อความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสนิ

ของพนักงานและบริษัท 

5. จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปจจุบัน และบริการทางการแพทยเบื้องตนในทุก

 สํานักงาน 

6. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเปนประจําทุกป 

7. จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย Fitness Center และสงเสริมใหมีการแขงกฬีาทั้งภายในและภายนอกบริษทั  เพือ่สงเสรมิ

สุขภาพของพนักงาน 
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สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในป 2559  

บริษทัไมมกีารเกิดอบุัตเิหตุ หรือการเจบ็ปวยจากการทํางานจนถึงขั้นหยุดงาน  

 

บริษัทไดมีการอบรมและแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดย

ผานการ Orientation พนักงานใหม คูมือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกลาวก็ได

ถูกบันทึกไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทไดเปดเผยจรรยาบรรณของ

พนักงานไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา  

บริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคาซึ่งเปนผู

มีพระคุณของบริษัท จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุงมั่นที่จะ

จัดหา พัฒนา และผลิตสินคารวมทั้งบริการของบริษัทใหมีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อสนองความ

ตองการของลูกคา รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองคุณภาพการผลิตตาม

มาตรฐานสากล   

 

ในป 2559 บริษัทไดพัฒนาการใหบริการ Social Media Monitoring ภายใตชื่อ Social One ในการบริหารจัดการ

ขอมูลของลูกคาบนสื่อสังคมออนไลดที่อาจจะสงผลกระทบตอภาพลักษณองคกร และบริษัทนําเสนอเทคโนโลยี 

Omni-Channel ในการเชื่อมโยงขอมูลในทุกชองทางใหมีความตอเนื่องเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอคูคา  

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับคูคาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวย

ความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษัท โดยในการคัดเลือกคูคาเปนไปอยางโปรงใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ

ที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา เยี่ยมเยียนคูคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและ

กัน ไมรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา รวมถึงไมกระทําการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวง

ใหคูคาเขาใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาและติดตามขาวสารวาคูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือไม หากพบวาคูคามี

พฤติกรรมดังกลาว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่มีพฤติกรรมดังกลาว อันไมชอบดวย

กฎหมาย 
 

ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตอคูคาอยางเครงครัด โดยมีการคัดเลือกคูคาที่มีมาตรฐานเพื่อเขาไปใน

ทะเบียนผูขาย มีการเปรียบเทียบราคากอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไมกระทําการทุจริต รีดไถ ยักยอก 

หรือปลอยใหเกิดการกระทําดังกลาว รวมทั้งคูคาตองไมเสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจาก

บริษัท นอกจากนี ้คูคาจะตองไมใหของกํานัลหรือเสนอผลประโยชนสวนบุคคลไมวาในรูปแบบใดแกพนักงานอัน

เปนผลมาจากการติดตอกับคูคา นโยบายดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูบริหารภายใตเอกสารและรายการประกอบ ทั้ง

ยังไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบที่เปนกลางทั้งภายใน และภายนอกองคกร 
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 นโยบายการปฏบิัติตอเจาหนี ้  

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทยึดมั่นใน

สัญญา หรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในการชําระคืนหนี้ เงินกูยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบ

ในหลักประกันตางๆ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวได บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบ

ลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

 

 นโยบายการปฏบิัติตอคูแขงทางการคา   

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม สงเสริมการคาเสรี และได

กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทาง

การคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ไมแทรกแซง หรือทําการสิ่งใดในทางลับตอคูแขง

ทางการคา ใหไดรับผลกระทบในเชิงลบ และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขง

ทางการคา โดยบริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปน

ความลับ การไมกระทําผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

 

 นโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดตอกับผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทยอย 

และบริษัทรวม จะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยบริษัทไดเปดเผยนโยบายที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือจริยธรรมของ

บริษัทและเว็บไซต  (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียด

เกี่ยวกับนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น และผล

การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมา ไดเปดเผยไวแลวในหัวขอ “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น” 
 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ไดมีการพิจารณาให

บริษัทปรับปรุงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา

รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2560  

 

 นโยบายการฟอกเงิน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน โดยบริษัท

จะยึดมั่นตามกฎหมาย และขอกําหนดดานกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครัด  

 

 นโยบายดานภาษ ี

บริษทัมีแนวปฏิบัตดิานภาษีใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองและครบถวน ดังนี ้

1. วางแผนและบรหิารจัดการดานภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

2. ดําเนินการนําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
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3. ดําเนินการใหมีการประเมนิความเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบกับการเสียภาษีอากรใหถูกตอง 

 

 นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยนื 

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่จะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะตองพัฒนาควบคูไปกับ  

  การคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความ 

  ยั่งยืน ดังนี้ 

1.  ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ  

2.  สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลา

สวนตัวเพื่อทําประโยชนใหแกชุมชนสวนรวม 

3.  สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสูความยั่งยืนกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช

เปนแนวทางรวมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร 

4.  สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน 

 

นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม หรือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดย

เริ่มจากการเขียนรายงานใหเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป หากบริษัทมีความพรอมมากขึ้นใหพิจารณาการจัดทํา

รายงานแยกจากรายงานประจําป บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมดังนี้ 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม สวนรวม และชุมชน   

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและสวนรวม ดังนั้น บริษัทจึงไดคืน

กําไรสวนหนึ่งใหแกสังคม โดยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

สังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยมีสวนรวมทางสังคมในการใหการสนับสนุนทาง

การเงิน หรือสิ่งของแกกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจน

ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีในการใหการอุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ใหการสนับสนุน

กิจกรรมทางดานการศึกษา  การพัฒนาความรูทางวิชาชีพ ความสามารถทางดานกีฬา การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ อยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังไดเสริมสราง

ความสัมพันธที่ใกลชิดกับชมุชนที่อยูโดยรอบและบริเวณใกลเคียง โดยสรางสัมพันธที่ดีกับองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และสามารถประสานความ

รวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

 

ในป 2559 ที่ผานมา กลุมบริษัทสามารถยังไดกําหนดแนวทางในการสงเสริม “สรางคนคุณภาพ สงเสริม

สังคมคุณธรรม” ผานโครงการและกิจกรรมสรางสรรคที่ใหประโยชนตอสังคมหลายโครงการ เชน 

โครงการ “ขาดแคลนคอล” (Khadcancall) ศูนยกลางบริการขอมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมดังกลาวในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”  
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 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้ง

การเปนพลเมืองดีโดยการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

รับผิดชอบตอสังคมโดยการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดพรอมทั้งสงเสริมและรณรงคการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง บริษัทมีนโยบายใหพนักงานรวมมือกันในการอนุรักษและประหยัด

ทรัพยากร โดยไดมีการประชาสัมพันธเพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องผานสื่อ

ตางๆ เชน ผานทาง e-mail ติดบอรดประชาสัมพันธ การประกาศผานเสียงตามสายของบริษัท สื่อเคลื่อนที่ 

จดหมายขาว และ Roadshow เชน การจัดโครงการภายใตคอนเซ็ปต “ล.ลิง  เปลี่ยนโลก”  กระตุนใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการ

ประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวันใหกับพนักงานภายในอยางทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีการอบรม

พนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงใหพนักงานตระหนัก และเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคม” ภายใตหัวขอ “การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม” 

 

 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน 

พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงานและ

ถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เปนตน ไปยัง

บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งการเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานจะกระทําไดเมื่อไดรับการ

ยินยอมจากเจาของขอมูล  นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวา

จะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา บริษัทใหโอกาสแกพนักงานในการแสดง

ความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และใหโอกาสพนักงานใน

การศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดําเนินการพิจารณาผลงาน

ความดีความชอบอยางถูกตองและเปนธรรม  ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจ

นําไปสูความขัดแยง   

 

นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการส่ือสารนโยบายดังกลาวใหพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผานทางเว็บไซต HR ของ

บริษัท (www.samarthre.com) อยางไรก็ตาม หากมีพนักงานทานใดเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องดังกลาว 

บริษัทยังไดเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ รองเรียน รองทุกข เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได 

ซึ่งทางบริษัทจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการ

ทํางานรวมกัน 

 

• นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชนพนักงานทุกคนจะตองลงนามในบันทึกขอตกลงการไมกระทําผิดเกี่ยวกับ
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คอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทมีการกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุมบริษัทสามารถ และไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวร  การทํางานของ

พนักงาน เพื่อปองกันการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไมเกี่ยวของกับการทํางาน  

 

• การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท 

เพื่อสรางความยั่งยืนใหกับกิจการ โดยการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบอยางเพียงพอ

และโปรงใส การจัดใหมีชองทางสําหรับให ผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชน 

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทไดโดยการสงจดหมายทางไปรษณียตามที่อยูที่ไดแจงไวบนเว็บไซตของบริษัท 

(www.onetoonecontacts.com)  ในสวนของ “ติดตอเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งรายละเอียดในการ

ติดตอมีดังนี้ 
 

  สงจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

   1 อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 11  ซอยวิภาวดี 5 ถ.วิภาวดี-รังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ

สรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูสงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาขอมูลของบุคคลดังกลาวไวเปนความลับ   

 

• ขั้นตอนและวิธีการแจงเบาะแสและการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส 

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดสนับสนุนใหพนักงานของบริษัท ชวยกันสอดสองดูแล

หากพบการกระทําใดๆ    ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย 

หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจงเบาะแสการกระทําผิด

ดังกลาวแกบริษัทได โดยสงเรื่องพรอมเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่มีใหกับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

โดยทําไดทั้งนําสงดวยตนเอง ใสลงในกลองรับแจง หรือสงทางไปรษณีย โดยขอใหระบุชื่อและนามสกุลของผูแจง

มาดวย เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอมูลเพิ่มเติม หากไมมีการระบุชื่อจะไมไดรับการพิจารณา 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะหและหากพบวามีมูลความจริง ก็จะนําเรื่องดังกลาวสงคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส โดยจะไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงแกผูใดทั้งสิ้น จะรูเพียงประธาน

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเทานั้น 
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พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจงเบาะแส และการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแสดังกลาวไดโดยผานสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ ของบริษัท เชน เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) และของฝายทรัพยากรบุคคล

ของบริษัท (www.samarthre.com) เปนตน  

 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบนเว็บไซตของบริษัท

(www.onetoonecontacts.com) และไดมีการส่ือสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจใหกับผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทรับทราบผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และติด

โปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัท นอกจากนั้นไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่

สอดสองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

9.2  คณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Committee) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development 

Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และขอบเขตอํานาจหนาที่มดีังนี้ 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

1. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2. นายวิชัย ศรีขวัญ  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ (กรรมการอสิระ) 

นายทรงพล แสงขจรเกียรต ิ เลขานุการ 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัตคิรบถวนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

5. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงินได  โดยบริษัทตองระบุไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 วากรรมการตรวจสอบรายใดเปนผูที่มี
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คุณสมบัติดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ดวย 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะ

ไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาการดํารงตําแหนงเกินวาระที่

กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย 

 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมกีารควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแตงตั้ง โยกยาย เลิก

จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอ

คณะกรรมการบริษัท  เพื่อประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน 

5. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง  

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให

มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบริษทั โดยตองมขีอมูลอยางนอยตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยฯ    

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธาน 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กรรมการ 

3. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ กรรมการ 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 

5. นายประชา พัทธยากร กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 
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วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา

คัดเลือกกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงอีก

วาระหนึ่ง 

  

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากําหนด กลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสรางการบริหารงานและอํานาจบริหารตางๆ ของ

บริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่ไดกําหนดไวใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาและใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

5.   มีอํานาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง

อํานาจอนุมัติดําเนินการ 

6. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท

ยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

โดยการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 

3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ ประธาน  (กรรมการอิสระ) 

2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นพ.ไพโรจน บุญคงชืน่ กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 
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วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่

ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง   

  

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและ

พนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ ขอพึงปฏิบัติที่สําคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

4. เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ

บริษัท 

5. ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความตอเนื่อง และเหมาะสม 

6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ  ประธาน  (กรรมการอิสระ) 

2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

กําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ตองออกจากตําแหนงทุกป โดยใหกรรมการที่อยูใน

ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนง

ใหมไดโดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับการแตงตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตําแหนงวางลง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป   

 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    

1.  สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อ

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตําแหนงวางลง

เนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 
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2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของบริษัท กรรมการผูจัดการ/

ผูจัดการทั่วไป ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ

บริษัท  คณะกรรมการชุดยอยตางๆ กรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป และผูบริหารระดับสูง ใหเหมาะสมกับหนาที่

ความรับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยูเสมอ 

4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 

5. พิจารณากลั่นกรอง โครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท 

6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายช่ือผูที่จะเสนอชื่อเปนกรรมการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วาไมไดเปนผูที่ถูกขึ้นบัญชีดํา

หรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หนวยงานเหลานี้จัดทําขึ้น 

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาดวย 

 

5)    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  ประธาน 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ 

3. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ 

4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการ 

5. นายศิริชัย รัศมีจันทร   กรรมการ 

6. นายประชา พัทธยากร  กรรมการ 

 นายทรงพล แสงขจรเกียรต ิ  เลขานุการ 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริหารความเสี่ยงใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป  ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ กําหนดใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห และตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงนั้น 

2. กําหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในสวนงานตาง  ๆตามความรับผิดชอบ 

3. กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตรการดังกลาวไดมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้น 
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4. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการสํารวจ

ความเส่ียงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 

6)   คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธาน 

2. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน กรรมการ 

3. นางรัชดา นิวาศะบุตร กรรมการ 

4. นางสาวชัชนี หวังโรจนฤทธิ ์ กรรมการ 

5. นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหมทุกปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ  ตลอดจนแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท 

2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 

3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนโยบาย

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

4. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร 

ซึ่งบริษัทแสดงสาระสําคัญของการประชุมปที่ผานมาไวแลวในรายงานคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และแสดง

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในปที่ผานมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดยอย” 

 

9.3  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา  คัดเลือก  และ

เสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พรอมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะสม

กับหนาที่ความรับผิดชอบ  โดยการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงไมวา

ดวยเหตุใด  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสรรหาขอมูลกรรมการโดยใชฐานขอมูลกรรมการ 
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(Director Pool) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดําเนินการสรรหา 

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู 

ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาด เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ยกเวนกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเขาใหมหรือกรรมการออกตามวาระ  คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากอนที่จะนําเสนอที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป  โดยการแตงตั้งกรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มี

อยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

นอกจากนั้น บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทไดเสนอชื่อ

กรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง ทั้งนี้ 

สําหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา  คัดเลือก บุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับ

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริษัทยัง

ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้นเพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ  หรือพิจารณาเรื่อง

ตางๆ  ที่สําคัญตอบริษัท  ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความ

ยั่งยืน ทั้งนี้ สําหรับการคัดเลือกกรรมการเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว จะตองผานขั้นตอน การสรรหา 

คัดเลือกบุคคล เขาดํารงตําแหนงจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติตอไป 

 

แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตําแหนง

ผูบริหารวางลงซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก 

และเสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงแลว บริษัทยังไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงขึ้น โดยทําการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารดังกลาว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอม

ใหสามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ผูถือหุน ตลอดจนพนักงานวาการ

ดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที  

 

9.4 การกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัยอยและบริษัทรวม 

ในการจัดตั้งบริษัทใหมทุกครั้ง ฝายจัดการตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ กอนดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูบริหารเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาว โดยผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ตองรายงานผลการดําเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ 



 

 

81 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หรือการดําเนินเรื่องที่มีนัยสําคัญตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัท ตองปฏิบัติตามที่นโยบายกําหนด

และตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแตละปผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตอง

นําเสนอแผนงานประจําป เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หาก

บริษัทใดมีผลประกอบการไมเปนไปตามแผนตองชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมี

ปญหามากจะถูกกําหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝาระวังการบริหาร 

และการแกไขอยางใกลชิด  

 

สําหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทยอยและบริษัทรวมตองกําหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝาย

ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีขอบกพรองในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําใหบริษัทไดรับความ

เสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งใหปรับปรุงและแกไขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกลาวทันที ทั้งนี้ หาก

บริษัทยอยมีการทํารายการใดๆ ที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งตองไดรับการพิจารณา

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เชน การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทยอย เปนตน รายการดังกลาวจะ

ถูกนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนของบริษัท

ยอยตอไป       

 

ในกรณีที่บริษัทยอยกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย บริษัทจะปฏิบัติ

เชนเดียวกับหลักเกณฑการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑใน

การทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนกําหนด สําหรับการทํารายการของบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย บริษัทมิไดเขาไปกํากับดูแลใน

เรื่องดังกลาว เวนแตบริษัทยอยเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะ

ทราบขอมูล และนําระบบการเขารหัสมาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเขาถึง

ขอมูลของบริษัทใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหพนักงาน

ทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยพนักงานเขาใหมจะลงนามพรอมการลงนามในสัญญาวาจาง และยังได

กําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพร

งบการเงินหรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท และเพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบ

และปฏิบัติตาม บริษัทจึงไดจัดทําหนังสือแจงกําหนดชวงเวลาการหามซื้อขายหุนทั้งปกอนเปดเผยงบการเงินให

กรรมการและผูบริหารทราบลวงหนา โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังไดจัดสงหนังสือแจงเรื่องดังกลาวใหกรรมการและ

ผูบริหารรับทราบอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ในป 2559 บริษัทไมมีกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทมีการซื้อขาย

หลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องดังกลาวใหพนักงานของบริษัทรับทราบ
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ผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการประจําสัปดาห และติดโปสเตอรที่บอรด

ประชาสัมพันธของบริษัท รวมทั้งไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัททั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแต   วันที่เกิดรายการ 

รวมทั้งบทกําหนดโทษตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหหนวยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่อ

อํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดสงรายงานการถือครองหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. นอกจากนั้น บริษัทยัง

กําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้ง อยางไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผูบริหารละเมิดกติกาดังกลาว บริษัทจะทําหนังสือตักเตือน เพื่อ

หลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ําในเรื่องดังกลาว 

 

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่

เกี่ยวของเปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ 

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกครั้งกอนทํารายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะตองไมอยูในที่

ประชุมเพื่อรวมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ 

บริษัทจะทําการเปดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑ

ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยแสดงไวในหัวขอ “รายการระหวางกัน”   

 

บริษัทไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง

ไดระบุไวในหมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใตเรื่อง “ความขัดแยงทางผลประโยชน” โดยบริษัทได

แจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตามดูแลการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยาง

สมํ่าเสมอและเครงครัด 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก บริษัท สํานักงาน อี

วาย จํากัด จํานวน 910,000 บาท และ 160,000 บาท ตามลําดับ โดยมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชี เชน คา

เดินทาง คาถายเอกสาร และอื่นๆ รวม 18,599 บาท และจายใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในประเทศกัมพูชา จํานวน 

6,200 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 218,837 บาท โดยมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชี เชน คาเดินทาง 

คาถายเอกสาร และอื่นๆ จํานวน 200 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 7,059 บาท 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  

บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกําหนด ยกเวนบางเรื่องที่บริษัทยังมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

1. บริษัทยังมิไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสวนในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ

บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยใชฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ

กําหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท รวมทั้งการ

พิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการและนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. บริษัทยังมิไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต

บริษัทไดเปดโอกาสให  ผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทไดเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุน

ลงคะแนนทีละคน โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ตามขอบังคับของบริษัทเพื่อเปด

โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง      

3. บริษัทยังมิไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการ

มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย  อยางไรก็ตาม แมวา

บริษัทยังไมมีนโยบายดังกลาว แตบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษัทมิไดกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เปนผูบริหารไปดํารงตําแหนงกรรมการไวไมเกิน 2 แหง 

อยางไรก็ตาม บรษิัทไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแตละทานไว

ไมเกิน 5 แหง นอกจากนั้น บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหาร

ระดับสูง โดยกําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงให

คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยาง

เดียวกับบริษัท หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาเสนอแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ และมีเวลา

อยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

2.   บริษัทไมมีกรรมการอิสระที่เปนผูหญิงอยูในคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทมีกรรมการซึ่งเปนผูหญิงอยู

ในคณะกรรมการบริษัท 1 ทาน ทั้งนี้บริษัทมิไดมีการกีดกันทางเพศแตอยางใด  

3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนการเปนกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 40.0 ซึ่งนอยกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ที่กําหนดไวที่มากกวารอยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารคิดเปน

รอยละ100 ซึ่งมากกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดทีี่กําหนดไวที่รอยละ 66  
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4.   บริษัทยังไมไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action 

Coalition: CAC) อยางไรก็ตามบริษัทไดเขาสมัครเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย 

(Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเขารับการอบรม และคําแนะนํากระบวนงานในการตอตานการ

ทุจริต โดยบริษัทไดจัดสงผูแทนเขารวมประชุมกับเครือขายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ และ ในป 2559 บริษัทอยู

ระหวางการปรับปรุงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แนวปฏิบัติ และกระบวนการการทํางาน ที่เกี่ยวของ 

เพื่อเตรียมพรอมในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)  รวมทั้ง

ไดศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาดูความเหมาะสมและความ

พรอม เพื่อการเขาเปนแนวรวมตอไป 
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10. รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 

 

10.1 นโยบายและภาพรวม 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด(มหาชน)  ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม

และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมดาน 

CSR ที่กระทํามาอยางตอเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการสงเสริมนวัตกรรม การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และการบริจาค

แลว บริษัทยังดําเนินการใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ดวยการจัดตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อ

ความยั่งยืนของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยกรรมการและ

ผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ

บริษัท รวมทั้งกํากับดูแล ทบทวน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนโยบาย 

และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยังไดมีมติอนุมัตินโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

1.  ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาเพื่อ      ความยั่งยืน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ  

2.  สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลา

สวนตัวเพื่อทําประโยชน   ใหแกชุมชนสวนรวม 

3.  สงเสริมและใหความรูกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางรวมกันในการพัฒนาความยั่งยืน และดูแล

รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร 

4.  สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาความยั่งยืน 

 

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บรษิัทมีการบรหิารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คํานึงถงึผูมสีวนไดเสียทุกฝาย มีการ

พิจารณาประเดน็ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตามระดบันัยสําคัญ เพือ่ดําเนินการอยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีนโยบายและกล

ยุทธที่ใชในการดูแลผูมีสวนไดเสยี ดังนี้  

ผูมีสวนไดเสีย นโยบายและกลยุทธท่ีใชดูแล 

1. ลูกคา พัฒนาสินคาและบริการ ใหทันสมัยมีคุณภาพ มีราคาที่เปนธรรม เพื่อตอบสนองความตองการที่

หลากหลายของลูกคา รวมทั้งเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคา

และบริษัท  

2. พนักงาน เคารพในสิทธิสวนบุคคล มีการจางงานอยางเปนธรรม พัฒนาความรูความสามารถ และมีการ

ฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดใหมีสวัสดิการที่

เหมาะสม  
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ผูมีสวนไดเสีย นโยบายและกลยุทธท่ีใชดูแล 

3. คูคา จัดหาสินคาและบริการอยางมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแขงขันทางการคา ตามสัญญา และ

จรรยาบรรณ 

4. ผูถือหุน ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

5. เจาหนี ้ ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

6. สังคม สวนรวม และ  

    ชุมชน 

ใหความสนับสนุนชวยเหลือในทุกทาง สรางความสัมพันธที่ดีและประสานความรวมมือในการพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงานในองคกรตระหนักถงึความรบัผดิชอบ

ตอสังคม ชุมชน ผานสื่อและกิจกรรมภายใน  

7. สิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย  

สงเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

สงเสริมใหความรูและฝกอบรมพนักงานในองคกร เรื่องสิ่งแวดลอม 

8. คูแขงทางการคา ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม สงเสริมการคาเสร ี

 

ทั้งนี้ รายละเอียดในสวนของนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมา บริษัทได

เปดเผยไวในสวนของ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 

บริษัทมีการจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหรองรับการดําเนินงานตามลาํดบัความสาํคญั รวมทัง้ให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท โดยผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท คือลูกคาและพนักงาน บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่แสดงถึงการคํานึงถึงลูกคาซึ่งเปน

ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ โดยมีการพัฒนาสินคาและบริการ ใหมีความทันสมัยและมีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม  และ

เลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน   

เรามุงสูการเปนผูนําดานการบริการ CUSTOMER MANGEMENT SOLUTIONS ในกลุมประเทศ CLMV โดยการสงมอบบริการ

ที่มากกวาลูกคาคาดหวังดวยคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 

การเปนผูใหบริการอันดับหนึ่งในการนําเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที่ตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดทุกรูปแบบดวยสินคาและบริการที่เปยมดวยคุณภาพเราพรอมตอบสนองทุกความตองการในงานดานบริการอยูเสมอ 

และเราไมเคยหยุดนิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพดานงานบริการ ใหแกทุก

ธุรกิจของลูกคา 

 

พนักงานเปนกลุมผูมีสวนไดเสียที่สําคัญที่บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และเปน

ปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท โดยบริษัทดําเนินการใหมีการจางงานอยางเปนธรรม และมีการ

ฝกอบรมเพื่อใหความรูแกพนักงานเพือ่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมถึงการ
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ใหความรูและสงไปอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดย

รายละเอียดแสดงไวใน “ ขอ 5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม” รวมทั้งกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ซึ่งแสดงรายละเอียดไวแลวในหมวด “โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “นโยบายการบริหารและพัฒนา

บุคลากร” 

 

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษัทดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม นโยบายการปฏิบัติ

ตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่ไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแลว สามารถดูรายละเอียดไดที่หมวด “การกํากับ

ดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซตบริษัท ( www.onetoonecontacts.com) โดยยึดหลักในการปฏิบัติ 9 

ประการ คือ 

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

3. การตอตานการทุจริต 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

6. ความรับผิดขอบตอผูบริโภค 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

8. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

 

การดําเนินงานตามหลักการ 9 ประการมดีังนี้ 

 

1. การกํากับดูแลกจิการท่ีด ี

 

สงเสริมการกํากับดูแลที่ดีใหเปนวัฒนธรรมองคกร ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความโปรงใส 

และตรวจสอบได 

บริษัทตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัท

ใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย ตลอดจนเปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของกิจการ ดังนั้น จึงไดจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพยฯ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดยึดถือปฏิบัติ โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัทซึ่ง

เปนหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหนาที่ดูแลใหบริษัท กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติใหถูกตอง

ตามกฎขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งในป 2559 บริษัทไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมไดในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
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ทั้งนี้ในปที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยบริษัทไดรับผลการประเมินดานการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ซึ่งเปนคะแนนระดับสูงสุด และติดลําดับ Top 

Quartile ของกลุมบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดตั้งแต 1,000-2,999 ลานบาทขึ้นไป จากการสํารวจของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยางไรก็ตาม บริษัทจะมุงมั่นพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหดี

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทไดคะแนนอยูในระดับ 

“4 TIA” หรือ “ดีเยี่ยม” จากการสํารวจของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

 

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

 

มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม  และมีจริยธรรม  ใสใจการปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคูมือจริยธรรมธุรกิจ 

สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และเปนไป

อยางมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเปนธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือ

หุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธ ิ

และผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึงไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสําหรับกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ โดยไดเปดเผย “จริยธรรมธุรกิจ” ดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่สอดสองดูแลใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติจริยธรรมของบริษัทอยางเครงครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน

หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธรุกิจ” 

  

3. การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

 

กําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตโดยกําหนดไวในคูมือจริยธรรมของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ที่

ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดทบทวนนโยบายการตอตานทุจริต คอรรัปชั่นอยางตอเนื่องเพื่อเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติใชเปนแนวทางปฏิบัติ  

 

ในป 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการพิจารณาแกไขนโยบายดังกลาวใหมีความสมบูรณ เพื่อรองรับการเขา

รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาความยั่งยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยนโยบายดังกลาวครอบคลุมประเด็นตางๆ คือ 

 ความเปนกลางทางการเมืองและการชวยเหลือทางการเมือง 

 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  

 การรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด  
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น ดังนี้ 

• กระบวนการในการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง  

• การปองกัน  

• การจัดอบรมและส่ือสาร  

• การรายงานและชองทางการรายงาน  

• การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

 

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว บริษัทไมมีกรณีการกระทําผิดดานทุจริต หรือกระทําผิด

จริยธรรม พบเพียงขอบกพรองจากการไมปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งไดมีการแกไขและชี้แจงระเบียบ

ปฏิบัติที่ถูกตองใหพนักงานทราบแลว นอกจากนี้ ไมมีกรรมการและผูบริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท และไมมีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความลมเหลวในการทําหนาที่

สอดสองดูแลของคณะกรรมการ 

 

บริษัทได เปดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต 

www.onetoonecontacts.com เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการตอตาน

การทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริต คอรรัปชั่น และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

ในปที่ผานมา และการเขารวมอบรมเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต ไดเปดเผยไวแลวในเรื่อง “การตอตาน

การทุจริต คอรรัปชั่น” 

  

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  สงเสริมและเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริม

ความเสมอภาค  ไมแบงแยกเพศ  และชนชั้น  ไมใชแรงงานเด็ก 

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิด

สิทธมินุษยชนโดยเครงครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน พรอมทั้งปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน

ของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้  

 

 สทิธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

- บริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคลไปยัง

บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ 

- การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล 

- บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ 

 บุคคลอื่น 

 



 

 

90 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

 การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค 

- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา 

- พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงานตาม

ระเบียบขอบังคับของบริษัท  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไมสรางความเสื่อมเสียตอภาพลักษณบริษัท  

- บริษัทใหโอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ระเบียบของบริษัทและใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

- การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม 

- ในการปฏิบัติหนาที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับความแตกตางทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ 

สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง 

- ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรือการกระทําที่ไมเปนธรรม 

- ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

5. การปฏบิัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

ดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทํางาน และกําหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจางงานที่เหมาะสม

ตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสรางทักษะของบุคลากร อยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการ

บรรลุเปาหมายของบริษัท  บริษัทตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  และหลักจริยธรรม  เพื่อสรางความยุติธรรม ความ

มั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงใหการดูแลและการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 

โยกยาย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม  ในดานตางๆ เชน 

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแล

กิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”  

2. กําหนดใหม ี“นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน”  โดยคํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงานใหพนักงานปฏิบัติงานเต็ม

ความสามารถ มีความเปนธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและ

วิเคราะหคางานใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และ

อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดหรือเทาเทียมกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทชั้นนําอื่นๆ 

ในสวนของสวัสดิการตางๆ บริษัทจัดใหมีการประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มี

การตรวจสุขภาพประจําป มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางาน มี

ประกันสังคมใหกับพนักงาน มีการจัดเงินกูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือเจ็บปวย มีเงินเชวยเหลือกรณีพนักงานหรือ

บุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งมีสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท 

เปนตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง 

“นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน”  
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3. กําหนดใหมี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดใหมีนโยบายและระบบความปลอดภัยและ

สุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย  รวมทั้งดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทาง

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

เชน มีการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน มีการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป ใชระบบสแกนนิ้วมือ เขา-ออกประตู

สํานักงาน จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล และใหบริการทางการแพทยเบื้องตน รวมทั้งใหบริการยารักษาโรคแผน

ปจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจําป โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ”  

ภายใตหัวขอ  “จริยธรรมธุรกิจ”  เรื่อง  “นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน”  

4. กําหนดใหมี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยกําหนดกลยุทธและนโยบายดานทรัพยากรบุคคลที่

มุงเนนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหความตองการอัตรากําลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแขงขัน

และรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพรอมดานศักยภาพ 

ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับการดําเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ 

และวัฒนธรรมองคกร เพื่อสรางการเติบโตของธุรกิจบริษัทอยางตอเนื่องและยั่งยืน รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “บุคลากร” เรื่อง 

“นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษัทตระหนักเสมอวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณคาที่เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ บริษัท

จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน สรางสมดุลใหกับการทํางาน เพื่อใหพนักงานทํางานไดอยางมี

ความสุข  โดยตลอดป 2559 ที่ผานมาบริษัท ไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานไดมีสวนรวม และสรางเสริม

ความสุขในการทํางาน ดังนี้  

 

1. การแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  

บริษทัไดมีการแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดทําเสื้อสดีําแจกใหกับ

พนักงาน เพื่อไวอาลัยเปนระยะเวลา 1 ป  
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 2. กิจกรรมสรางความสขุในการทํางาน  

บริษัทไดจัดกิจกรรมตามเทศกาลตางๆ ใหกับพนักงานเพือ่เปนการสรางความสุขใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง อาทิ  แฟชั่น

วันศุกร (Fashion on Friday) โดยกําหนดใหมีการแตงกายตามรูปแบบที่พนักงานรวมกันกําหนด และกิจกรรมรวมสนุกใน

เทศกาลวันวาเลนไทน   วันตรุษจีน วันสงกรานต วันคริสตมาส และเทศกาลแลกของขวัญในวันปใหม 

 

   

 3. กิจกรรมงานวันเกิดของพนักงาน 

บริษัทไดจัดใหมีงานสังสรรควันเกิดในแตละเดือนใหกับพนักงานที่มีวันคลายวันเกิด โดยจัดใหมีการรับประทานอาหาร 

ตัดเคกวันเกิดและถายภาพรวมกันกับเพื่อนรวมงาน  

 
 

 4. ดูแลพนักงานที่เจ็บปวยหรอืประสบอบุัติเหตุ  

บริษทัใหความสําคัญกับพนักงานในทุกๆ ชวงเวลาของชีวิตแมกระทั่งในชวงเวลาเจบ็ปวด บรษิัทยงัมีการเขาเยี่ยม

พนักงานทุกคนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานทุกคนอยางตอเนื่อง  
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 5. สนับสนุนการอุปสมบทแกพนกังาน  

บริษทัมีโครงการในการสนับสนนุการอุปสมบทใหแกพนักงาน โดยการรวมทําบุญคาอัฐบรขิารและรวมอนุโมทนา

บุญรวมกันกับพนักงาน 

 
 

 6. ตรวจสุขภาพประจําป 

บริษทัใหความสําคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน จงึไดมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพ และตรวจคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก สําหรับพนักงานผูหญงิเปนประจําทุกป  

 
 

 7. โครงการ “Club Sunday”       

บริษัทมีการจัดโครงการ “Club Sunday” ใหแกพนักงานที่มีความเครียดเขารวมกิจกรรมเพื่อปรึกษาโดยตรงกับ

จิตแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางความเขมแข็งทางอารมณและจิตใจ  
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 8. โครงการฝากลูกไวที่ทํางานและทุนการศึกษาสําหรับบุตร 

บริษัทใหความเอาใจใสถึงครอบครัวของพนักงานจึงไดมีการจัดตั้งโครงการฝากลูกไวที่ทํางานซึ่งชวยแบงเบาภาระ

ใหกับพนักงาน และจัดกิจกรรมรวมกันระหวางพนักงานและบุตร เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะการอยูรวมกันใน

สังคม นอกจากนี้ยังมีโครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตร ที่บริษัทมีนโยบายที่จะมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของ

พนักงานที่มีผลการเรียนดีเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 

 
 

9. กิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคี (Team building ความสามัคคี บริษทัเชื่อวาความสําเร็จของบรษิทัมาจากการทํางาน

ของทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรม Team Building ทั้งระดับพนักงาน และผูบรหิารเพื่อสราง

ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคดิ และสรางความสัมพันธของพนกังานในองคกร 
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 10. รางวัลผลการปฏบิัติงานยอดเย่ียม (Best Performance) ใหแกพนักงาน 

บริษทัประเมินผลการทํางานของพนักงาน รวมกับการประเมินของพนักงานทั้งบริษทั และมอบรางวัลผลปฏิบตัิงาน

ยอดเยี่ยมใหกับพนักงานที่ไดรับการประเมินสูงสุด โดยจะไดไปทศันศึกษาตางประเทศ  

 
 

 11. การสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางาน  

บริษทัไดจดัสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดแีละเหมาะสม ซ่ึงบริษัทเชื่อวาการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดจีะ

ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการทาํงานซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
 

 12. การมีชองทางในการประชาสมัพันธขอมลู ขาวสาร ใหกบัพนกังานทุกคน  

  บริษทัไดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในองคกรผานหลายชองทาง เชน Line:OTO Family  , FB: OTO society, 

email  และบอรดประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังจดัทําบอรดประชาสัมพันธคําชมเชยที่ไดรับจากลูกคาเพื่อใหพนักงาน

มีความภูมิใจ    
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6.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

     บริษัทใหความสําคัญในการสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ใหความสําคัญในการพัฒนาสินคา บริการที่มี

คุณภาพ และความปลอดภัย บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา  

จึงไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้  

1. มุงมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา 

2. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

3. จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนําสินคาไปใช หรือการใหบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อที่

บริษัทจะไดปองกัน / แกไขปญหา ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินคา

และการใหบริการดังกลาวตอไป 

4. จัดใหมีบริการหลังการขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

5. รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไปเปดเผย หรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 

6. สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทให

ยั่งยืนสืบไป 

 

นอกจากนั้น บรษิัทยงัมีการสํารวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั้งลูกคา คูคา และพนักงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน

บริการที่ยั่งยืน  

เรามีความเชื่อวา การบริการที่ดีมาจากพนักงานที่มีความสุข และมาจากการมีคูคาที่ชวยเหลือเกื้อหนนุใหธุรกิจดําเนินไป

ไดอยางตอเนื่อง 

  สําหรับลูกคา บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจลูกคาที่เปน ผูวาจาง (clients) อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ สํารวจ

ความพึงพอใจลูกคาที่โทรเขามาใชบริการศูนยบริการขอมูล (End-user) เปนประจําทุกเดือน เปนการสอบถามลูกคาใน

จุดบริการ (touch point) เริ่มตั้งแตกระบวนการขาย การติดตั้ง การสงมอบบริการ ไปจนถึง การบริการหลังการขาย 

รวมทั้งถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 สําหรับคูคา บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนการสอบถามคูคาถึงความสะดวกในการ

ติดตอประสานงาน การชําระคาสินคาบริการ การรวมมือทางทางคา และอื่น ๆ 

 สําหรับพนักงาน บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนการสอบถามระดับความสุขของ

พนักงานที่มาทํางานกับบริษัทในหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองทางดานตัวเงิน เชน ผลตอบแทน สวัสดิการตางๆ และ

มุมมองที่ไมเปนตัวเงิน เชน การพัฒนาความรูความสามารถ การเลื่อนขั้นตําแหนง บรรรยากาศ  สถานที่ในการทํางาน 

การสื่อสาร การบริหารงาน เปนตน  

 

ระดับความพึงพอใจที่บริษัทใช จะเปนระดับความพึงพอใจแบบ 5 scale และคํานวณความพึงพอใจจากลูกคาที่มีความ

พึงพอใจมาก และมากที่สุด (top two boxes score) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” 

ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา” 
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7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ใหการสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมท้ังพัฒนาความเจริญใหแกชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเจริญเติบโตไดอยางแข็งแกรงในวันนี้ ก็ดวยการสนับสนุนจากชุมชนและ

สังคม ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญยิ่งตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญใหแกชุมชน

และสังคมไทย โดยที่ผานมาไดมีการดําเนินกิจกรรมภายใตขอบขายและแนวปฏิบัติดังนี ้ 

1. การสรางสัมพันธที่ดีกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

2. การมอบสิ่งปลูกสราง วัสดุอุปกรณ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย เพื่อดูแลสภาพความเปนอยูและความปลอดภัยของ

ชุมชน อาทิ การสรางที่พักผูโดยสารรถประจําทางบริเวณหนาที่ทําการบริษัท   การบริจาคเสื้อกันฝนและเสื้อ

สะทอนแสงแกตํารวจจราจรในพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต  การ

สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน การกีฬา แกโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง   การบูรณะซอมแซมวัดและการ

บริจาคทานแกผูยากไรในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยและสิ่งของจําเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย เชน การจัดหาเรือใหแกหนวยงานราชการ เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ประสบปญหาอุทกภัย 

4. การปลูกฝงจิตสํานึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมผานสื่อ

และกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง 

 

 ในป 2559 บรษิัทไดจัดกิจกรรมที่สรางคุณคารวมใหกบัสังคม 2 โครงการ ดังตอไปนี ้
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  โครงการ “หนังสือเสียงเพื่อผูพิการทางสายตา VOICE FOR THE BLIND: ONE VOICE TWO HANDS 

ONE STORY”  

ในปจจุบันผูพิการทางสายตายังขาดการสนับสนุนและการใหความชวยเหลือทางดานตางๆ โดยเฉพาะดาน

การกระตุน การใชจินตนาการ และความคิดสรางสรรค ดังนั้น บริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจใหบริการลูกคาผาน

ศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ครบวงจร จึงไดเล็งเห็นวาพนักงานของบริษัทมีความสามารถดานการ

อาน การใชภาษา และน้ําเสียง อีกทั้งความพรอมดานจิตอาสา ในการจัดทําโครงการหนังสือเสียงประเภท

วรรณกรรม และนวนิยาย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใหพนักงานในองคกรไดยึดเปนแนวปฏิบัติรวมกัน คือ 

การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม และการสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในองคกร  

 
 

 

 โครงการ “Khadcancall”  

ในปจจุบันสัดสวนของโรงเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยมีอยูจํานวนมาก และยังมีโรงเรียนอีกมากที่ยัง

ไมไดรับการชวยเหลือทั้งในดานของเงินทุน ส่ิงของ และกิจกรรมสันทนาการตางๆ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนไทยซึ่งเปนหนึ่งกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีการจัดตั้ง

โครงการ “ขาดแคลนคอล” ดวยการใชบริการหลักของบริษัท คือการเปนศูนยบริการขอมูลลูกคา หรือ Call 

Center และไดจัดตั้งเบอรโทรศัพทสายดวน ขาดแคลนคอล 02-975-5577 เพื่อเปนจุดศูนยกลางขอมูล

โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใหผูบริจาคที่สนใจไดเขาถึงขอมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนและทําการบริจาคตอไป โดย

โครงการดังกลาวมีแผนงานในการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องในอนาคต  

 

ทั้งนี้ เปาหมายระยะยาวของโครงการ มีการวางแผนที่จะสนับสนุนการสรางอาชีพใหกับนักเรียนที่ดอย

โอกาสทางสังคมโดยการถายทอดประสบการณและพัฒนาทักษะการทํางานดานการใหบริการในธุรกิจที่

บริษัทดําเนินการอยู และเปดโอกาสใหนักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมที่สนใจเขามาเปนสวนหนึ่งหรือเปน

พนักงานของบริษัทในอนาคต ในขณะนี้ไดอยูระหวางการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อดําเนินงานในลําดับตอไป 
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 บริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด 

บริษทัไดบรจิาคปฏทิินตัง้โตะเกาโดยรวบรวมจากพนักงานเพื่อบรจิาคใหกับศนูยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคน

ตาบอด นําไปประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อเปดโลกกวางแหงการเรียนรูเพื่อความเทาเทยีมกันใน

สังคม 

 
 

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

บริษัทตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอส่ิงแวดลอม จึงไดยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเปน

พลเมืองดี  ในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย   หรือขอบังคับตางๆ  ที่เกี่ยวของ 

2. รับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากร  ทั้งในรูปวัตถุดิบ  เงินทุน  บุคลากรและพลังงานอยางชาญฉลาด   

3. สงเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

 

บริษัทมีนโยบายเพื่อการสงเสริมใหความรู  และฝกอบรมพนักงานในองคกร เรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงใหพนักงาน

ทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ ดังนี้ 

1. บริษัทมีการรณรงคสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ผานกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมอยาง

ตอเนื่อง 

2. บริษัทใหการสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกสังคมและองคกรตางๆ รวมทั้งดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจอันดีตอการจัดการสิ่งแวดลอมบริษัท 
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3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง

ความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อให

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

โดยในป 2559 บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมดังนี ้

การพัฒนาสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  

บริษัทมุงการพัฒนาสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษและมาตรฐานความปลอดภัยทางดานส่ิงแวดลอม รวมทั้ง

การนําเสนอบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใสใจสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการใชพลังงานอยางรูคุณคาแก

องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศนสอดคลองกัน อาทิ โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอานไฟฟาอัตโนมัติ 

(Automatic Meter Reader)ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน 

 

การสรางจิตสํานึกใหพนักงาน รูใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  

การกระตุนจิตสํานึกของพนักงานในองคกรใหใสใจสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ผานสื่อภายในและ

โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” และ “Happy Environment” ที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจํา

ทุกป 

 

โดยในป 2559  ไดจัดโครงการภายใตคอนเซ็ปต “ล.ลิง เปลี่ยนโลก” กระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช

ทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดผานสื่อประชาสัมพันธภายใน เพื่อรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการประหยัด

พลังงานในชีวิตประจําวันใหกับพนักงานอยางทั่วถึง 

 

 
 

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม จากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

มุงพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู ดูแล

สิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กิจกรรมสําคัญที่กลุมบริษัทสามารถ ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา

กวา 14 ป เพื่อมุงสงเสริมใหเยาวชน และผูประกอบการรุนใหม ไดเกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนําไปสูการ

สรางนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี  ซึ่งหลังจากการประกวดในแตละปสิ้นสุด บริษัทจะทําการเผยแพรผลงานตางๆ ที่

เขารอบและชนะการประกวดสูสาธารณะ ผานกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะ

เปนการสงเสริมเชิงพาณิชยใหแกผูเขารวมประกวดแลว ยังเปนการสรางแรงบันดาลใจใหแกนักพัฒนานวัตกรรมรุน
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ใหมของไทย โดยในปที่ผานมา มีจํานวนขาวสารเกี่ยวกับโครงการและผลงานที่ถูกเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน และสื่อออนไลน จํานวนรวม 60 ขาว 

 

10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรบัผิดชอบตอสังคม 

จากการดําเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนผานหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทําใหในป 

2559  ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมกีารถูกตรวจสอบหรืออยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่วาการ

ดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอยมีการฝาฝนกฎหมายแตอยางใด และบริษัทและบริษัทยอยไมมีการถูกกลาวหาวามี

ผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสงัคมและสิ่งแวดลอม  

 

เพื่อความชัดเจนในการดําเนินโครงการเพื่อชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทซึ่งเปนหนึ่ง

ในกลุมบริษัทสามารถไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบการสราง “สรางคนคุณภาพ สงเสริม

สังคมคุณธรรม”  โดยในป 2559  บริษัทไดจัดใหมีโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 
การสรางคนคุณภาพ  

 SAMART INNOVATION  ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี  การใหทุนวิจัย และ

การจัดฝกอบรมความรู เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  

1. Samart Innovation Award 2016 จัดตอเนื่องเปนปที่ 14 โดยในป 2559 บริษัทไดประสานความ

รวมมือกับ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช.) และกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม ในการดําเนินโครงการ Young Technopreneur (เถาแกนอยเทคโนโลยี) ซึ่งกอใหเกิด

ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ ดังนี้  

- มอบประสบการณดวยการนําเขาเยี่ยมชมหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหการสนับสนุน Start Up 

ของประเทศเกาหลีใต  (สําหรับผูมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)  

- สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2016 จํานวน 3 รางวัล ประกอบดวย  รางวัล “สุดยอด

นักคิดนักพัฒนานวัตกรรมตนแบบ”  หรือ รางวัลชนะเลิศ  จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท  

พรอมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลําดับ พรอมมอบทุน 

start up Funds สําหรับผูผานเขารอบที่ 2 อีก 20 ทีมๆ ละ 20,000 บาท    

- สนับสนุนในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม  ซึ่ง 5 ปที่ผานมา (ป 2555-2559) เราไดกระตุนนักพัฒนารุน

ใหมของไทย กวา 800 คน  มีผลงานสรางสรรคกวา 400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแลวกวา 

30 ราย และยังคงมุงมั่นเฟนหาผูที่มีความพรอมตอไป 
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 2. Samart Innovation FUND  มอบทุนวิจัยแกนักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมชั้นป

สุดทาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู โดยมอบแกสถาบันการศึกษา 5 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 

รวม 300,000 บาท   

                                      33. .  Samart Innovation CAMP จัดฝกอบรมความรูและทักษะวิชาชีพที่จําเปนในสายสื่อสารโทรคมนาคม 

ภายใตหัวขอ “เตรียมความพรอม กอนสตารทสูเสนทางอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนตน 

 

 โครงการทุนสามารถ    สนับสนุนทุน เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา 

              >>   สนับสนุนทนุการศกึษาวิจัย ระดบัปริญญาโท  

  ใหกับ สมาคมศษิยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 95,000   บาท โดย มูลนิธิสามารถ 

> สนับสนุนการซอมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  

 ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานหนองบัวพัฒนา ต.โดมประดิษฐ  อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี โดย 

มูลนธิิสามารถ 

> สนับสนุนการซอมแซมอาคารเรียน  

 โรงเรียนวัดทองหลาง จ.อุทัยธาน ี จํานวนเงิน 200,000  บาท โดย บริษทั สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

> สนับสนนุการศึกษาใหแกโรงเรยีนในชนบท   

มอบอุปกรณการเรียน จานดาวเทยีม และโทรทศัน จํานวน 10 ชุด พรอมทุนการศึกษาใหกับ 4 โรงเรียนตํารวจ

ตระเวณชายแดน ไดแก โรงเรียนบานหวยเปา, โรงเรียนฮิลมารพาเบิล, โรงเรียนบานนกปค จ.เลย และโรงเรียน

ฟาประทาน จ.หนองคาย โดย บรษิัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส จํากัด  
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 สนับสนุนความสามารถทางการกีฬา 

> สนับสนุนกีฬาฟุตบอล รวมกับ King Power สนับสนุนโครงการนําเด็กไทยที่มคีวามสามารถเขารวม

อบรมกับสโมสร 

   Leicester City Academy ที่ประเทศอังกฤษ โดย กลุมบริษทัสามารถ 

>  สนับสนนุกีฬาฟุตบอล แกสโมสรทีมฟุตบอลตางๆ  อาทิ สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด, สโมสรบุรรีัมย

ยไูนเต็ด, สโมสรชลบุรี เอฟซี,  

    สโมสรทาเรือ เอฟซี, สโมสรแพร ยูไนเต็ด โดย กลุมบรษิัทสามารถ 

> สนับสนุนสมาคมขี่มาโปโลแหงประเทศไทย รวมกับ King Power มูลคา 1,000,000 บาท โดยกลุมบริษัท

สามารถ   

>  สนับสนนุสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย โดย กลุมบรษิัทสามารถ   

>  สนับสนุนการแขงขันเปตอง PEA OPEN 2016 ครั้งที่ 4 กับชมรมเปตอง สโมสรการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จํานวนเงนิ 65,000 บาท โดย บรษิัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 

>  สนับสนนุกิจกรรมฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 จํานวน 184,400 บาท โดยบรษิัท 

สามารถคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ 

>> สนับสนุนงาน  IT Ladkrabang Open House 2016 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 10,000 บาท  โดย บรษิัท วิชั่น แอนด ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จํากัด  

         

การสงเสริมสังคมคุณธรรม 

มุงสนับสนุนชวยเหลือบรรเทาทุกขและบําเพ็ญประโยชนผานชมรม “สามารถ..ดีคลับ”   ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุมของ

พนักงานจิตอาสาในบริษัท นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลตางๆ ผาน “มูลนิธิ

สามารถ” 

   แสดงความอาลัยแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผูบริหารและพนักงาน กลุม

บริษัทสามารถ จัดพิธีแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวาระที่

พระองคเสด็จสูสวรรคาลัย  

- รวมจัดพิธีทําบุญตักบาตรปญญาสมวาร เพื่อเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

   อดุลยเดช เสด็จสูสวรรคาลัย ครบ 50 วัน 

- พนักงาน กลุมบริษัทสามารถ เขากราบพระบรมศพในหลวง ร.9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

  ในพระบรมมหาราชวัง 

- กลุมบริษัทสามารถ รวมบริจาคสนับสนุนกองทัพบกในโครงการ "แบงปนเสื้อใหเพื่อนที่ขาดแคลนเสื้อ 

  สีดํา" เพื่อสงตอใหกบัประชาชนที่มีความตองการและขาดแคลนทั่วประเทศ 

>  สนับสนุนโครงการ สามารถ-เนชั่น ว่ิงตามรอยพอ  1,000,000 บาท  โดย บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด  

  (มหาชน) และ บริษัท วิช่ัน แอนด ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จํากัด 

>  สนับสนุนการจัดโครงการ “ถักบุญ” ทําดีถวายพอหลวง ดวยการรวมกลุมของจิตอาสาของบริษัทรวมกัน 

   ถักหมวกไหมพรม 
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                            เพื่อนําไปมอบใหกับนองๆ ผูประสบภัยหนาว 

>  สนับสนุนซือ้ดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม ของสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม 

    ราชูปถัมภ จํานวน 10,200 บาท  โดย บริษทั วิช่ัน แอนด ซีเคียวรติี้ ซีสเต็ม จํากัด 

     
 

 Samart Mind Power  สงเสริมการนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวย 

     > กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปญญา”  สวดมนต เดินจงกรม นัง่สมาธิ สนทนาธรรม  ทุกเย็นวันพฤหัสบดี  

                    > กิจกรรม “เสียงธรรม” นําหลักธรรม คําสอนของพระอาจารยตางๆ มาเปดในเสียงตามสายทุกเชาวันจันทร 

 สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกลาด”ี เพื่อเปดโอกาสใหอาสาสมัคร “สามารถดีคลับ” ไดทํากิจกรรมที่มี

ประโยชน ตอชุมชนและสังคม จาํนวน 6 ทุน มูลคา 30,000 บาท 

 
 

 กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยรวมกับสภากาชาดไทย จัดใหพนักงานและคนในชุมชนใกลเคียงไดมีสวน

ชวยเหลือสังคม รวมบริจาคโลหติ โดยจัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปๆ ละ 3 ครั้ง 
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10.5 การปองกนัการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรปัชั่น 

 

บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดยสามารถดูรายละเอียดไดที่ 

“การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น” มีการจัดชองทางในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมถึงชองทางการแจง

เบาะแส ขั้นตอน วิธีการแจงเบาะแสและการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส และเปดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ 

รวมถึงขั้นตอนตางๆ ไวในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพรไวที่เว็บไซตของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com  

 

นอกจากนี้แลว เพื่อเปนการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไวแลวในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งยังไดเปดเผยปจจัยเสี่ยงในดาน

ตางๆ ไว ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน ไวในเรื่อง “ปจจัยความเสี่ยง” และที่เว็บไซตบริษัท 

www.onetoonecontacts.com   

 

ในป 2559 บริษัทไดปรับปรุงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหชัดเจนมากขึ้นเพื่อเตรียมพรอมในการเขารวม

ประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) รวมทั้งไดศึกษาขั้นตอนปฏิบัติ

ในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาดูความเหมาะสมและความพรอม เพื่อการเขาเปนแนวรวม

ตอไป 

 

ความภูมิใจในรอบป 2559 

รางวัลสุดยอดบริษัทดีเดนดานธุรกิจคอนแทคสเซ็นเตอร 4 ป ติดตอกัน 

บริษัทไดรับรางวัล 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider of 

the Year จาก Frost & Sullivan ติดตอกันเปนปที่ 4 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

การควบคุมภายใน 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมในทุก

กิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยคาํนึงถึงการกาํกับดูแลกิจการที� ดี ทั� งนี�

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน ประเมินความถูกตอ้งและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 

และกฎหมายที� เกี�ยวข้อง ดูแลการทํารายการที� เกี�ยวโยงกัน  มิให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ

รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี�ยง ซึ� งอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  

Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ� งสัมพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของ

บริษทั โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งไม่พบขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัต่อระบบการควบคุม

ภายในของบริษทั ทั�ง 8 องคป์ระกอบ ดงันี�  

1. ความเพยีงพอของระบบควบคุมเกี�ยวกบัองค์กรและสภาพแวดล้อม  

- มีการจดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที�ชดัเจน เพื�อเป็นคู่มือในการปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทั 

- คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้คุณสมบติัที�ไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 หรือกฎหมาย

อื�นที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั� งขอ้บังคบับริษทั เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถและมี

ประสบการณ์มาจากหลากหลายวชิาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยเลือกจากคุณสมบติั

ของกรรมการที�กาํหนดไวใ้น “โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่าง

เคร่งครัด 

- มีการจดัทาํโครงสร้างสายงานอย่างเหมาะสม โดยแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไวอ้ย่าง

ชดัเจน และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

-  มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอในทุกระดับ รวมทั� ง

สนับสนุนการศึกษาแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมผูบ้ริหารหรือพนักงานให้มีความพร้อมกบัตาํแหน่งที�

สูงขึ� น หรือเพิ�มขีดความสามารถในการทํางาน  นอกจากนี� ยงัมีกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง 

(succession plan) ที�สาํคญั เพื�อเตรียมความพร้อมกรณีขาดบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ อยา่งทนัเวลา 

- คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาปริมาณงานกบัจาํนวนพนกังาน เพื�อให้เกิดความเหมาะสมใน

การปฏิบติังานของพนกังานแต่ละตาํแหน่ง มีการกาํหนดตวัชี�วดัผลการปฏิบติังาน Key Performance Indicator  
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(KPI) เพื�อพิจารณาผลการปฏิบติังาน ผลตอบแทนพนกังาน รวมถึงการนาํ Competency มาใชเ้ป็นเครื�องมือใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลัแก่บุคลากรที�เหมาะสม  

2. การกาํหนดวตัถุประสงค์มคีวามชัดเจนและสอดคล้องกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

- มีการเผยแพร่และชี�แจงวตัถุประสงคข์ององคก์รใหก้บัฝ่ายบริหาร โดยมีการจดัประชุม Management Meeting ปีละ2 

ครั� ง  

- บริษทัมีการกาํหนดวตัถุประสงคที์�สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ โดยระบุไวใ้นแผนงานประจาํปีขององคก์ร 

(Strategic Implementation Plan - SIP) 

3. ความครบถ้วนของการบ่งชี�เหตุการณ์ 

- วิเคราะห์กระบวนการ ขั�นตอน เพื�อระบุปัจจยัเสี�ยงของกระบวนการที�อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

และเป้าหมาย โดยพิจารณาความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ทั�งดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การเงิน 

และการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เรียงลาํดบัความเสี�ยงจากระดบัสูงไปถึงระดบัตํ�า  ทั� งระดบัองค์กร สาย

ธุรกิจ และฝ่ายงาน 

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

ทางธุรกิจ กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง ระบุความเสี�ยง  ประเมินความเสี�ยง กาํหนดวิธีการและแผน

จดัการความเสี�ยง ติดตามผล และรายงานผลการติดตามต่อที�ประชุม Risk  Management  

4. ความมปีระสิทธิภาพในการประเมนิความเสี�ยง 

-  มีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงกาํหนดกลยทุธ์ในการการบริหารความเสี�ยง รวมถึงกาํกบัดูแลและประเมิน

ความ เสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจของทุกหน่วยงาน และติดตามความคืบหน้า เพื�อรายงานต่อที�ประชุม Risk  

Management 

- บริษทัไดมี้การระบุความเสี�ยงดา้น Business Risk, Financial Risk, Operational Risk  และ  IT Risk ที�อาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงที�รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายหรือ

แนวทางการบริหารความเสี�ยงของพนัธกิจหลกั และได้มอบหมายให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ

จดัการความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเสี�ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีส่วนงาน

ตรวจสอบภายในติดตาม และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�วางไว ้

- บริษทัมีการประเมินโอกาสที�จะเกิดการทุจริตดา้นต่างๆ เช่น การเงิน ทรัพยสิ์น การคอร์รัปชั�น เพื�อกาํหนด

มาตรการป้องกนัหรือแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บริษทัมีการกาํหนดวธีิการประเมินความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ และหลกัเกณฑก์ารประเมินความเสี�ยงในแต่ละ

ระดบัไวอ้ย่างเหมาะสม โดยพิจารณาความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัทางดา้น Business Risk, Financial Risk, 

Operational Risk และ IT Risk และมีการประชุม Risk Management เพื�อประเมินความเสี�ยงในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

5. ความมปีระสิทธิภาพในการตอบสนองความเสี�ยง 

- มีการบริหารความเสี�ยง โดยเลือกจดัการกบัความเสี�ยงระดบัสูงเป็นอนัดบัแรก และมีการพิจารณาทางเลือกที�

จะบริหารความเสี�ยงนั�นอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

- มีการประเมินความเสี�ยงและรายงานผลความคืบหนา้อยา่งสมํ�าเสมอ 
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6. ความเพยีงพอของการควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

- บริษทัมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานที�เหมาะสมในการควบคุมความเสี�ยงที�สัมพนัธ์กบั กิจกรรม 

หนา้ที�และกระบวนการทาํงาน เพื�อใหอ้งคก์รลดความเสียหายจากความเสี�ยงมากที�สุด 

- บริษทักาํหนดมาตรการ ทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยมีการนาํเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

- บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบติั ในการทาํงานทั�งทางดา้น Hardware Software และ ระบบปฏิบติัการ 

อยา่งเหมาะสม ทั�งนี�บริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 27001 ของการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบ โดยผ่าน

การกาํกบัดูแลจาก Corporate IT ส่วนกลาง 

- บริษทัไดรั้บมาตรฐาน ITIL และ CMMI เพื�อการรองรับการทาํงานการให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทั โดยนาํ

มาตรฐานกระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ (CMMI) มาใชเ้พื�อควบคุมการทาํงานต่างๆ โดยทุกขั�นตอน

สามารถตรวจสอบ มีการจดัเก็บเอกสารต่างๆ รวมถึงซอฟตแ์วร์ไวใ้นที�ที�เหมาะสม และปลอดภยั 

- มี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย พจิารณาและอนุมติัรายการที�มี

นยัสาํคญัตามขอ้กาํหนดของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

- มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย  ในการติดตามดูแลการปฏิบติัตามเงื�อนไขของการทาํธุรกรรม

กบับุคคลภายนอก และยงัมีผูต้รวจสอบทั�งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

- จดัทาํ Investment Evaluation และ Budget Planning และมีหน่วยงานติดตามและควบคุมให้การลงทุนอยูใ่น

งบประมาณที�ตั�งไว ้ 

- บริษทัมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจากรายงานทางการเงิน และมีการให้ผูบ้ริหารระดบัสูง

ของแต่ละบริษทัรายงานผลการดาํเนินงาน ในที�ประชุม Performance Meeting เป็นประจาํทุกเดือน  

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบและกฎหมายที�กาํหนด 

7. ความเหมาะสมของการจดัการระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

- มี Intelligent Data Centre เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลที�ช่วยผูบ้ริหารในการติดตามและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื�อช่วยใน

การตดัสินใจ โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 27001 และมี Back up Site ในการจดัเก็บขอ้มูลสาํรองของระบบ

สารสนเทศ และมีระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP – Enterprise Resource Planning) 

- การลงทุนทางดา้น IT ต่างๆ ทาง IT ส่วนกลางมีการพิจารณาตน้ทุนที�ตอ้งใชส้าํหรับแต่ละส่วนงาน เพื�อให้ได้

ทั�งขนาดและปริมาณการใชง้านที�เหมาะสมกบัปัจจุบนั โดยสามารถรองรับการขยายตวัดา้นธุรกิจไดใ้นอนาคต 

และบริษทัมีการประเมินตน้ทุนในการพฒันาซอฟต์แวร์ รวมถึงระยะเวลาที�เหมาะสม และมีการตรวจสอบ

คุณภาพของงานผา่น QC และ QA ภายใตม้าตรฐานกระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ (CMMI) 

- บริษทัมีการสื�อสารขอ้มลูภายในโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์อีเมล ์และขอ้มูลจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

- มีช่องทางให้บุคคลภายในแจ้งเรื� องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่งถึง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย ์หรือ e-mail 
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- จดัให้มีช่องการการสื�อสารพิเศษสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื�อแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านเวบ็ไซต ์

(www.onetoonecontacts.com) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ 

จาํกัด (มหาชน) 1 อาคาร East Water Building ชั�น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

- บริษัทมีช่องทางสื�อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื�อ ให้ผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางเว็บไซต ์

(www.onetoonecontacts.com) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั 

8. ความสมํ�าเสมอของระบบการการตดิตามและปรับปรุงแผนการดาํเนินธุรกจิ 

- มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงาน กลยทุธ์ วา่เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่ โดยนาํเสนอ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัต่อที�ประชุม Management Committee เป็นประจาํทุกเดือน 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที�ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบขอ้บกพร่องจะแจ้งให้

ผูบ้ริหารทราบ เพื�อร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขและกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั� นรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลงัจากนั�นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการติดตาม

ผลการแกไ้ข และรายงานผลการแกไ้ขใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 

การบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์รอยา่งต่อเนื�อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทาํ

หนา้ที�กาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประกอบดว้ยกรรมการ

ของบริษทั ซึ�งในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดมี้การประชุม 3 ครั� ง 

การบริหารจดัการความเสี�ยงเป็นองค์ประกอบสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจ และมีความเชื�อมโยงกนัทุก

ระดบั บริษทัมีการจดัทาํความเสี�ยงระดบัองคก์ร (Corporate Risk Profile) เป็นประจาํทุกปี โดยจาํแนกปัจจยัความเสี�ยงหลกั

ไดด้งันี�  ความเสี�ยงเชิงกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจ (Business Risk) ความเสี�ยงในการปฏิบติัการ 

(Operation Risk) และความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) ที�อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององคก์ร รวมทั�งพิจารณา

ความเสี�ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ (Event Risk) ที�เกิดขึ�นระหวา่งปี มีการจดัอนัดบัความเสี�ยง กาํหนดแนวทางการบริหารความ

เสี�ยง มอบหมายผูรั้บผิดชอบเพื�อจดัให้มีมาตรการควบคุมและจดัการความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้เพื�อให้บริษทั

สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที�กาํหนดไว ้และเพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั�งได้

ทบทวนความเสี�ยงของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ วา่บริษทัมีความเสี�ยงดา้นใดบา้งที�เพิ�มขึ�น หรือเปลี�ยนแปลงไป 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีการติดตามผลสาํเร็จของการบริหารความเสี�ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจดัการ

ที�รับผิดชอบในปัจจัยความเสี�ยงต่างๆ และผลของการวดัผลที�เชื�อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั�งมีการ

พิจารณาวา่ระดบัความเสี�ยงลดลงหรือไม่ ทั�งนี� เพื�อใหก้ารบริหารความเสี�ยงมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  

ทั�งนี�  บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายบริหารความเสี�ยงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.onetoonecontacts.com) 
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11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั�ง 4 ท่าน

เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่ บริษทัและ 

บริษทัยอ่ย มีระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั  รวมทั�งมีระบบ

ควบคุมเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  

นอกจากนี� ผูส้อบบญัชีของบริษทั นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4799 ซึ� งไดต้รวจสอบงบ

การเงินประจาํปี 2559 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มิไดแ้สดงความเห็นวา่ บริษทัมีขอ้บกพร่องที�มีสาระสาํคญัเกี�ยวกบั

ระบบควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบญัชีดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั� งกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจ บริษทัมีระบบการกาํกับดูแลกิจการที�ดี มีการบริหารความเสี�ยง ระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที�เหมาะสมเพียงพอ ทั�งนี�สามารถดูรายละเอียดไดใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที�ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํหนดให้มี

การปรับปรุงกฎบตัร และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื�อใช้เป็นเกณฑ์อา้งอิงในการ

ปฏิบติังานที�เป็นทิศทางเดียวกนั เพื�อส่งเสริมและปรับปรุงองคก์รใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพิ�มคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย และเพื�อพฒันาองคก์รสู่ความยั�งยนื  

หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี�ยง 

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัตามแผนงานการตรวจสอบประจาํปี ซึ� งไดพ้ิจารณาจากวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ พนัธกิจใน

ระดบัภาพรวม ปัจจยัเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง (Risk Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที�สาํคญั (Key Control Point) และ

ความคิดเห็นเพิ�มเติมของฝ่ายจดัการ โดยแผนงานการตรวจสอบไดผ้่านการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมทั�งการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น การจดัทาํมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง เป็นตน้ เพื�อให้

เกิดความเชื�อมั�นวา่ การปฏิบติังานต่างๆ จะบรรลุตามกลยทุธ์และวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้และยงัทาํการติดตามประเมินผล

อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในระบบที�วางไว ้วา่ไดด้าํเนินการเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง และไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง

อยา่งสมํ�าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี�ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการสอบ

ทานตวับ่งชี�  เหตุการณ์หรือปัจจยัเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์และแนวทางการบริหารความเสี�ยงของผูป้ฏิบติังาน 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการระบุและประเมินความเสี�ยงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีการบริหารความเสี�ยงที�เป็นระบบ สามารถ

จดัการความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้และมีการรายงานอยา่งครบถว้นทนัเวลา พร้อมทั�งยงัมีการติดตามสอบทาน

ความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 
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ในการตรวจประเมินความเสี�ยงดา้นทุจริตจากภายนอกและภายในองคก์ร หน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจประเมินความ

เสี�ยงดา้นการทุจริต เพื�อช่วยบ่งชี� สิ�งบอกเหตุ และประเมินความเป็นไปไดใ้นเรื�องการทุจริตจากภายนอกและภายในองคก์ร 

และพิจารณาการป้องกนัและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื�อให้มั�นใจไดว้า่บริษทัจะสามารถป้องกนัและควบคุม

เพื�อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อสนบัสนุนภาระหนา้ที�และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  เพื�อให้งานประสบผลสาํเร็จและมี

ประสิทธิผล โดยจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส พร้อมทั�งมีบทบาทในการใหค้าํปรึกษา

แนะนําในประเด็นต่างๆ เพื�อให้ข้อเสนอแนะที� เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั� งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพ และสนบัสนุนใหพ้นกังานตรวจสอบมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 1/2559 วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดอ้นุมติัแต่งตั�ง นายทรงพล แสงขจร

เกียรติ  ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั

ของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในดา้นวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และประวติัการฝึกอบรม แลว้มีความเห็นวา่มี

คุณสมบติัเหมาะสม 

 

ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบยงัพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบ

เกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเกี�ยวกบัประวติัการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมของหัวหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในแสดงไวที้� “รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และหัวหนง้านตรวจสอบภายใน” ทั�งนี�  

หัวหน้างานตรวจสอบภายในสามารถให้ความรู้ และคาํปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษทั ในเรื�องวิธีการปฏิบติังานให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�ตอ้งปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

บริษทัไม่มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทักาํหนดให้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของ

บริษทั (Compliance)  เป็นหนา้ที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั โดยหนา้ที�ของเลขานุการบริษทั ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั คือ 

• ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที�

เกี�ยวขอ้ง 

• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั�งให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎระเบียบต่างๆ 

ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั� งดูแลและ

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้น

กฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
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• จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั�งจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1  บริษัท มีรายการกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถคอร
ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
(“SAMART”) 

- SAMART เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท  

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก   

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ         

    2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ     

    3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

- คาใชจายจายลวงหนา 
 

0.051 

2.069 

0.001 

0.051 

0.609 

0.001 

- บริษทั ใหบริการ Contact Center แก SAMART และบรษิัทใน

กลุมสามารถ 

-  คาบํารุงรักษาโทรศัพท 

 
   ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ

ใหบริการแกบรษิทัในกลุมสามารถซ่ึงมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกตทิี่คดิกับบุคคลภายนอก 

- รายการคาบํารุงรักษาโทรศัพทจายลวงหนาดังกลาว เปนการ
คิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการใหบริการทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

- เจาหนี้คาบริการระบบศูนยบริการ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คาบริการจดัการ 
- คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

- คาเชาเลขหมายโทรศัพท 

- ซื้อบริการ 

- คาใชจายอื่น 

1.714 

 

4.800 

7.632 
 

0.035 
 

7.252 

 

4.800 

12.828 

 

0.002 

4.088 

0.116 

- SAMART ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกบริษัท เชน บริการที่
ปรึกษาดานกฎหมายและการเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ 
และบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- SAMART เปนบริษัทแมของบริษัท จึงใหความชวยเหลือและ
คําปรึกษาในดานตางๆ  

- อัตราคาบริการจัดการเปนการคํานวณจากประมาณการชั่วโมง
การใชบริการ ซึ่งเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และคาบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จายใหบริษัทใหญเปนไปตามนโยบาย 
คือ เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัท
แมกําหนดราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกิน
รอยละ 5 

- เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวาจางบุคคลภายนอกในการให
คําปรึกษาดานตางๆ ตามสัญญาจางบริหารและการจัดการแลว 
การวาจาง SAMART มีตนทุนใกลเคียง/ต่ํากวา 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

     - การคิดคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คํานวณโดยใชตนทุนการทํางานทั้งหมดของการบริหารจัดการ
ระบบ เชน คาอุปกรณคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาอุปกรณใน
ศูนยคอมพิวเตอร คาเชาสื่อบริการขอมูล Internet เงินเดือน
พนักงาน คาไฟฟา และคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการ
บริหารงาน ฯลฯ โดยบวกสวนเพิ่มสําหรับการบริหารจัดการ
ในอัตรารอยละ 5 (เทากับอัตราสวนเพิ่มที่ SAMART คิดกับ
บริษัทอื่นในกลุมเดียวกัน) ซึ่งนํามาเฉลี่ยตามปริมาณการใช
งานอิงขอมูลจากจํานวนผูใชงานในแตละระบบ จํานวนขอมูล
ที่เก็บในฐานขอมูลกลาง จํานวนงานที่รองขอใชงาน และสวน
อื่นๆ เฉลี่ยเปนรายเดือน เปนระยะเวลา 1 ป และไมคิด
คาใชจายเพิ่มในกรณีที่มีพนักงานเพิ่ม หรือมีการเพิ่มของงานที่
ไดรับการรองขอในระหวางอายุสัญญาการใหบริการแตอยาง
ใด 

-  เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนยบริการเทคโนโลย ี 
 สารสนเทศดวยตนเองแลว การวาจาง SAMART มีตนทุนต่ํา 
 กวา 

- คาเชาเลขหมายโทรศัพทเปนการเรียกเก็บเงินตามจริง ที่ 
SAMART จายใหกับบมจ. ทีโอที (“TOT”) ทั้งนี้การเรียกเก็บ
เงินลวงหนาทุกๆ 6 เดือน เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ
วิศวกรรม จํากัด
(“SE”) 

- SE เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

-   มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ 

 
 

0.464 

5.165 

0.145 

0.309 

1.783 

0.145 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

 

  -  คาซื้อกลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 0.004 - - บริษทั ซื้อสินคาจาก SE ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายเสาอากาศ
วิทยุ โทรทศัน และจานรับสัญญาณดาวเทียม 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- ราคากลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติ 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั วิช่ัน แอนด 
ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม 
จํากัด (“Vision”) 

- Vision เปนบรษิัทยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ        
นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 
- รายไดคาบรกิาร Contact Center 

0.002 

0.018 

 

0.002 

0.018 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คดิกับบุคคลภายนอก 

- คาซื้อกลองวงจรปด  

- คาซื้อบริการ 

0.017 

0.048 

0.353 

- 

- บริษัท ซื้อสินคาและบริการจาก Vision ซึ่งเปนผูจําหนายกลอง
วงจรปด เพื่อใชภายในบริษัท และสําหรับติดตั้งที่สถาน
ประกอบการของลูกคา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- ราคากลองวงจรปดและคาบริการที่ซื้อจาก Vision มีการ
กําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกต ิ

 

บริษทั สามารถ ยู-
ทรานส จํากัด 
(“SU”) 

- SU เปนบรษิัทยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 
3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

รายไดคาบริการ Contact Center 0.002 

 

0.002 - บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คดิกับบุคคลภายนอก 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ เรดิ
เทค จํากัด (“SET”) 

- SET เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 
3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

คาซื้อระบบ - 

 

0.124 - บริษัท ซื้อระบบ E-Learning เพื่อใชในบริษัท 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- ราคาคาซื้อระบบมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกต ิ

 

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

- SAMTEL เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 

 
 

0.007 

0.563 

 

0.021 

0.077 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถคอม
มิวนิเคชั่น เซอรวิส 
จํากัด (“SCS”) 

- SCS เปนบริษทัยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอย
ของ SAMART ที่เปนผูถือหุน
ใหญของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

- คาใชจายจายลวงหนา 

 

 
 

0.324 

0.316 

3.574 

0.154 

 

0.166 

0.151 

2.986 

- 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

  - เจาหนี้การคาคาสงอุปกรณ  และติดตั้ง 

  ระบบ  

- คาบริการติดตั้งระบบ  

 

- 

 

1.169 

 

1.144 

 

2.345 

 

- บริษัท ใชบริการสงอุปกรณ และติดตั้งระบบ TOT ทั่วประเทศ 
จาก SCS ซึ่งบริษัท ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใชบริการสงอุปกรณ และติดตั้งระบบ TOT  ของ SCS มี
การกํ าหนดราคาตามเงื่อนไขการค าปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป 

 



 

 

120 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั ไทยเทรด
เน็ท จํากัด (“TTN”) 

- TTN เปนบริษทัยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอย
ของ SAMART ที่เปนผูถือหุน
ใหญของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

- รายไดคาบริการ Contact Center 0.151 0.151 - บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

บริษทั พอสเน็ต 
จํากัด (“PN”) 

- PN เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอย
ของ SAMART ที่เปนผูถือหุน
ใหญของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

- รายไดคาบริการ Contact Center 0.035 - - บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถคอม
เทค จํากัด (“SCT”) 

- SCT เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอย
ของ SAMART ที่เปนผูถือหุน
ใหญของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกันไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 

0.057 

0.124 

 

0.007 

0.077 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

- บริษัท ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ Call center แก SCT 
เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการกําหนดราคา
และการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

  - เจาหนี้การคา  

- คาบริการติดตั้งระบบ 

 

- 

- 

0.139 

0.130 

- บริษัท ใชบริการ Configuration Core Switch  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใชบริการ Configuration Core Switch มีการกําหนดราคา
ตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับผู
ใหบริการทั่วไป 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สมารทเทอร
แวร จํากัด (“STW”) 

- STW เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอย
ของ SAMART ที่เปนผูถือหุน
ใหญของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ     

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ  

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 
 

0.001 

0.009 

0.001 

0.009 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

บริษทั สามารถ 
อินโฟเนต จํากัด 
(“SIF”) 

- SIF เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอย
ของ SAMART ที่เปนผูถือหุน
ใหญของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ        
นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 
 
 

0.003 

0.038 

0.003 

0.038 
- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงือ่นไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

  - เจาหนี้การคาคาอินเตอรเน็ต และคา
เชื่อมตอระบบ 

- คาบริการอินเตอรเนต็ และบริการ
เชื่อมตอระบบ 

- คาใชจายอื่นๆ ในการขายและใหบริการ 

 

 

3.492 
 

6.406 
 

0.169 
 
 

1.992 
 

7.077 
 

0.163 
 

- บริษัท ใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบ
จาก SIF ซึ่งบริษัท ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบของ 
SIF มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ 

ไอ-โมบาย จํากัด 
(มหาชน) (“SIM”) 

- SIM เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน  ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

4. นายธนานันท   วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ Contact Center 

- รายไดคาบริการ  Contact Center 

 

24.767 

0.615 

7.787 

 

3.529 

1.097 

9.966 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center  แกบริษัทในกลุมสามารถ 
และบริการ Contact Center สําหรับ SIM โดยเฉพาะ  

 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center  ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center  แก SIM โดยเฉพาะ เพื่อ
ใหบริการลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ SIM โดยมีการคิด
คาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติ 

- เจาหนี้การคาคาสินคา (โทรศัพทมือถือ)  

- เจาหนี้อื่นๆ 

- คาซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับบริษัท 

- คาซื้อบริการ 

 

 

 

0.027 

- 

0.088 

- 

0.014 

0.797 

0.142 

0.745 

- บริษัท ซื้อสินคาและอุปกรณโทรศัพทมือถือ จาก SIM ซึ่งเปน
ผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคา 

- บริษัท ซื้อบริการ SIM OPEN จาก SIM เพื่อใชภายในบริษัท 
หรือใหพนักงานที่มีสิทธิใชมีการกําหนดราคาและการชําระ
เงินตามเงื่อนไขการคาปกติ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท ซื้อสินคาและบริการจาก SIM เพื่อใชภายในบริษัท หรือ
ใหพนักงานที่มีสิทธิใชมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติ  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั ไอ-โมบาย  
พลัส จํากัด (“IMP”) 

- IMP เปนบริษทัยอยของ SIM 
ซึ่งเปนบริษทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

4. นายธนานันท   วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ Contact Center 

- รายไดคาบริการ 

 

10.359 

0.721 

7.196 

 

 

- 

- 

2.166 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใหบริการแก IMP มีการเปลี่ยนแปลงจากการใหบริการ
แบบบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
เปนการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธและการบริการ
ระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณแทน  

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

- เจาหนี้คาสินคาและบริการ (Air Card / 
อินเตอรเน็ต) 

- คาซือ้สินคา 

- คาใชจายอื่นๆ  

0.010 

 

0.093 

0.002 

0.011 

 

0.119 

0.005 

- บริษัท ซื้อสินคาและบริการจาก IMP ซึ่งเปนผูจําหนายและ
ใหบริการอินเตอรเน็ตผาน Air Card โดยมีการบันทึกบัญชี
คาใชจายตามตนสังกัดของพนักงานที่ใชงาน 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการซื้อสินคาจาก IMP มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไข
การคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ IMP ขาย
ใหกับลูกคารายอ่ืน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ 
มัลติมีเดีย จํากัด 
(“BUG”) 

- BUG เปนบรษิัทยอยของ SIM 
ซึ่งเปนบริษทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

2. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

3. นายธนานันท   วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ 

- รายไดคาบริการ 

 

0.013 

1.619 

21.041 

12.967 

1.415 

20.386 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
และบริการ Contact Center สําหรับ BUG โดยเฉพาะ 
(โครงการ BUG 1113) 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก  

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แก BUG เพื่อใหบริการแก
ลูกคา ซึ่งรูจักกันในชื่อ BUG 1113 มาเปนเวลากวา 10 ป โดยมี
การกําหนดราคาในลักษณะการแบงสวนรายได (Revenue 
Sharing) บริษัท จะไดรับคาบริการตามจํานวนนาทีที่ใหบริการ
ที่ผานมา บริษัท ไดขอปรับขึ้นคาบริการจํานวน 2 ครั้ง และ 
BUG ไดขอปรับจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ํา เปนการแจง
จํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ําลวงหนา 1 เดือน  

- การใหบริการแก BUG มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงมากในบาง
ไตรมาส เนื่องจากจํานวนนาทีขั้นต่ําลดลงอยางมากทําให
บริษัท ไมสามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับ
จํานวนนาทีที่ใหบริการที่ลดลงอยางรวดเร็วไดทัน อยางไรก็
ตามอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัท 
สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบริการแก BUG มีความ
สมเหตุสมผลและเปนโครงการที่ทําใหบริษัท เปนที่รูจัก อัตรา
คาบริการระหวางกันมีความเหมาะสม โดย  บริษัท มีกําไร
ขั้นตนจากการใหบริการดงักลาว 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

- เจาหนี้การคาคาบริการ 

- เงินมัดจํา 

- คาใชจายในการขายบริการ 
 

1.428 

0.505 

2.956 

0.150 

0.505 

0.622 

- บริษัท ใชบริการ BUG ในการสงขอความโทรศัพทมือถือ 
(SMS) โดยบริษัท ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท ซื้อบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) จาก 
BUG สําหรับลูกคาของบริษัท และสําหรับบริษัท เอง โดย
รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

บริษทั ไอ-สปอรต 
จํากัด (“I – Sport ”) 

- I-Sport เปนบรษิัทยอยของ SIM 
ซึ่งเปนบริษทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ 

2. นายไพโรจน  บุญคงชื่น 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ Contact Center 

- รายไดคาบริการ 

 

- 

- 

- 

 

0.102 

0.048 

0.420 

 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั วิไลลักษณ 
อินเตอรเนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง จํากัด 
(“VIH”) 

- นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  

- นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ และ 

- นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ซึ่ง
เปนกรรมการของบรษิัท เปนผู
ถือหุนใหญใน VIH 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

3. นายธนานันท  วิไลลักษณ 

 

- เงินมัดจํา 

 

 

 

 

 

 

 

1.523 

 

 

 

 

 

 

 

1.523 - บริษัท เชาพ้ืนที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัท ตอง
จายคาเชาพื้นที่  คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว 
เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของ
บริษัท 

  - เจาหนี้คาเชาและคาสาธารณูปโภค 

- เจาหนี้อื่นๆ  

- คาใชจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค 

- คาใชจายอื่นๆ 

0.867 

0.006 

8.989 

0.750 

0.004 

0.004 

9.140 

0.714 

- บริษัท เชาพ้ืนที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัท ตอง
จายคาเชาพื้นที่  คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  

-  คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาไฟลวงเวลา และคาที่จอดรถ เปนตน 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว 
เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของ
บริษัท 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั วินเพอร
ฟอรมานซ จํากัด 

- มีกรรมการรวมกัน คือ                    
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 

- รายไดขายสินคา 

- รายไดคาบริการ 

 

- 

- 

 

 

1.325 

37.270 

- บริษัท ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการขายระบบและใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปน
ลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิด
ค า บ ริ ก า ร ต า ม ร า ค า แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค า ป ก ติ ที่ คิ ด กั บ
บุคคลภายนอก  

บริษทั ไอ คิว ไวน 
จํากัด 

- นายธนานันท วิไลลักษณ 
กรรมการของบรษิัท เปนผูถือ
หุนใหญใน บริษทั ไอ คิว ไวน 
จํากัด 

- มีกรรมการรวมกัน คือ                    
นายธนานันท วิไลลักษณ 

- คาจัดเลี้ยงรับรองลูกคา  

 

 

0.009 

 

- - บริษัท ซื้อบริการจากบริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด ที่กระทําเปน
ธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการซื้อบริการมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
และสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด 
ขายใหกับลูกคารายอ่ืน 

บริษทั พลังมิตร 

ทรานสปอรต จํากัด 

- บริษทั พลังมิตรทราน สปอรต 
จํากัด มีคูสมรส ของ              
นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ     
ซึ่งเปนกรรมการของบรษิัท และ
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

- เงินมัดจํา  

 

 

 

 

0.374 0.374 - บริษัท เชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลัง
มิตรทราน สปอรต จํากัด โดยบริษัท ตองจายคาเชาพื้นที่ 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการคิด
คาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว เปน
อัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียง
ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของบริษัท 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2558 
(ลานบาท) 

ป 2559 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

- คาเชาพ้ืนที ่

 

 

3.047 3.413 - บริษัท เชาพ้ืนที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท     พลัง
มิตรทรานสปอรต จํากัด โดยบริษัท ตองจายคาเชาพื้นที่ 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการคิด
คาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว เปน
อัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียง
ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของบริษัท 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

12.2 สรุปหลักเกณฑในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันจะผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ขึ้นอยูกับ

ขอกําหนดและมูลคารายการที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

ในเรื่องนั้น จะไมมีสวนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาวจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ การทํารายการที่เปน

ขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคา

โดยทั่วไป มีหลักการดังนี ้

2.1  การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 

การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปตองไดรับอนุมัติเปนหลักการจาก

คณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลง

ทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม

ดวย ไดอนุมัติหลักการในการกําหนดนโยบายรายการระหวางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 การขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับ

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

 คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจายใหบริษัทใหญเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัท

ใหญกําหนดราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 5 

 การซื้อขายสินทรัพยถาวรระหวางกันกําหนดราคาโดยใชมูลคาสุทธิตามบัญชี บวกสวนเพิ่มตามสภาพของ

สินทรัพย 

โดยบริษัท จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข

ทั่วไป  เพื่อรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส  

2.2  การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป  

การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองไดรับการพิจารณาและให

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 
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คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท จะ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อ

นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ ผูถือหุน

ตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมาย

เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท 

3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคต บริษัท อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดย

สามารถอางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัท กระทํากับบุคคลภายนอก และยึดถือความจําเปน และ

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท เปนหลัก ทั้งนี้บริษัท จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.  

หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเครงครัด  ในกรณีมีรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มี

ความขัดแยงทางผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัท จะจัดใหมีการใหความเห็น  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัท จะทําการเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการตรวจสอบ/ สอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท 

รายการท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคตมีดังนี้  

ซื้อสินคาและบริการ 

บริษัท มีการซื้อสินคาและบริการจากบริษทัในกลุมสามารถเพื่อใชประกอบการใหบริการลูกคาหรือใชสําหรับดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท เชน กลองวงจรปด โทรศัพทมือถือ บริการดานบริหารจัดการ บริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) และ

บริการอินเตอรเน็ต เปนตน การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะ

กําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

บริการซอมบํารุง 

ในกรณีที่บริษัท ขาดแคลนบุคลากรในการซอมบํารุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกคาอยูตางจังหวัด บริษัท อาจวาจาง

บริษัทในกลุมสามารถในการซอมบํารุง เนื่องจากการวาจางบริษัทในกลุมสามารถมีความคุมคากวาการที่บริษัท สงทีม

วิศวกรไปบํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ ดวยตนเอง เพราะโดยปกติ บริษัท ใหบริการซอมแซมและ

บํารุงรักษาใหกับลูกคาที่มีสถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯ เทานั้น นอกจากนี้ บริษัท อาจเสียคาปรับตามที่ระบุไวใน

สัญญากับลูกคาหากไมสามารถใหบริการซอมบํารุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้การใหบริการระหวางกัน กําหนดราคา

ตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

การเชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีการเชาสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทรานสปอรต จํากัด และบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล 

โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนดคาเชาและคาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13.1 สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

              (หนวย: พันบาท) 

 

 

งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  243,798 263,401 350,139 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  209,673 329,708 344,419 

รายไดคางรับ  148,603 140,912 104,859 

อุปกรณ  236,015 176,063 117,420 

สินทรัพยรวม           903,950  1,018,559 1,011,951 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  64,679 135,160 86,769 

หนี้สินรวม             97,565  179,708 137,464 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 280,000 280,000 280,000  

รวมสวนของผูถือหุน  806,385 838,850 874,487  

     รายไดจากการบริการ  634,002 845,286 874,452 

รายไดจากงานตามสัญญา  10,415 93,655 83,136 

รายไดจากการขาย  129,463 49,234 4,545 

รายไดรวม  790,433  996,299 968,881 

ตนทุนการใหบริการ  518,717 721,494 723,202 

ตนทุนงานตามสัญญา  9,216 91,023 73,145 

ตนทุนขาย  111,208 34,363 2,348 

คาใชจายในการขาย การบริหารและ

อื่นๆ  65,875 68,774 67,943 

ตนทุนและคาใชจายรวม           705,017  915,643 866,638 

กําไรสุทธ ิ             65,985  66,229 83,378 

กําไรตอหุน   0.26 0.24 0.30 

                    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมเนินงาน             64,012 87,470 135,411 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน         (199,625) (34,258) (941) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 342,732          (33,545) (47,661) 
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13.2 การแสดงอัตราสวนทางการเงินของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

    2557 2558 2559 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)         

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 7.56 4.94 6.96 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 7.19 4.71 6.67 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  เทา 0.75 0.70 0.95 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  ครั้ง 4.15 3.43 2.70 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน 86.76 104.98 133.15 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  ครั้ง 53.40 48.60 61.38 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  วัน 6.74 7.41 5.87 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  ครั้ง 26.50 17.00 15.68 

ระยะเวลาชําระหนี้  วัน 13.59 21.17 22.96 

วงจรเงินสด  วัน 79.92 91.21 116.06 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)     

อัตรากําไรขั้นตน (%) 17.41 14.30 16.99 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 10.99 8.15 10.61 

อัตรากําไรอื่น  (%) 2.09 0.82 0.70 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร  (%) 75.24 108.63 132.62 

อัตรากําไรสุทธิ  (%) 8.35 6.65 8.61 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 10.96 8.05 9.73 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)      

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 9.45 6.89 8.21 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 79.64 83.04 103.76 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย  เทา 1.13 1.04 0.95 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)      

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน  เทา 0.12 0.21 0.16 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  เทา 395.43 - - 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เทา 0.17 1.04 1.50 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 67.89 67.64 77.24 
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร สําหรับปี 2559 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สําหรับปี 2559 

เปรียบเทียบกบัปี 2558 มีดงันี�  

กลุ่มบริษทัมีรายได้รวมสําหรับปี 2559 จํานวนเงิน 968.9 ลา้นบาท ลดลง 27.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึ� งส่วนใหญ่ลดลงจากรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากงานตามสัญญา ตน้ทุนรวมมีจาํนวน 798.7 

ลา้นบาท ลดลง 48.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5.7% กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 เพิ�มขึ�น 22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 

โดยที�อตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 17 

กาํไรสุทธิรวมสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 83.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 17.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปี 2558 ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้อนัเนื�องมาจากตน้ทุนที�ลดลง โดยมีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายได้

รวมคิดเป็นร้อยละ 8.6 ซึ�งปรับตวัสูงขึ�นจากปีก่อน 

รายได้ 

โครงสร้างรายไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2558 %เปลยีนแปลง 

1. รายไดจ้ากการขายและงานตามสญัญา 87.7 142.9 -38.6% 

   1.1 การใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการ   

          ขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ  
87.7 142.9 -38.6% 

2. รายไดจ้ากการบริการ 874.4 845.3 3.4% 

   2.1 การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   647.0 618.9 4.5% 

   2.2 การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอปุกรณ์ 86.6 114.5 -24.4% 

   2.3 การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ ์ 99.2 88.7 11.8% 

   2.4 การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 41.6 23.2 79.3% 

รวมรายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการ 962.1 988.2 -2.6% 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) สาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 87.7 ลา้นบาท ลดลง 55.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ปีก่อน ซึ�งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ  
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2. รายได้จากการบริการ 

รายได้จากการบริการสําหรับปี 2559 มีจาํนวน 874.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 29.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี�    

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 647.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 28.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากการขยายการบริการเพิ�มขึ�นของลูกคา้ปัจจุบนั ซึ�งสืบเนื�องมาจากการเติบโตทางธุรกิจ

ของลูกคา้ และการเพิ�มขึ�นของลูกคา้รายใหม่ รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจากลูกคา้เอกชนในกลุ่มธุรกิจอุปโภค

บริโภค กลุ่มพลงังาน และกลุ่มประกนั เป็นตน้ 

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สาํหรับปี 2559 

มีจาํนวน 86.6 ลา้นบาท ลดลง 27.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.4 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งส่วนใหญ่ลดลง

จากลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ และลูกคา้เอกชนกลุ่มธุรกิจประกนั  

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สาํหรับปี 2559 มี

จาํนวน 99.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 10.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่

เพิ�มขึ�นจากลูกคา้รายใหม่และลูกคา้ปัจจุบนัในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 

2.4 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 41.6 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น 18.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากโครงการใหม่

ในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ   

 

โครงสร้างรายได้จากการบริการ 
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กาํไรขั�นต้น  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 จาํนวน 163.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วมร้อยละ 17.0  เพิ�มขึ�น

จากร้อยละ 14.3 ของปี 2558 เนื�องจากการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาที�ลดลงระหวา่งปี 

 

กาํไรสุทธิ  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2559 จาํนวน 83.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 17.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้ โดยมีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 

8.6 ซึ�งปรับตวัสูงขึ�นจากปีก่อน 

 

สถานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,012.0 ลา้นบาท ลดลง 6.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 

เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าอุปกรณ์ที�ลดลงอนัเนื�องมาจากค่าเสื�อมราคาระหวา่งปี และการ

ลดลงของลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงินเนื�องจากมีการชาํระหนี�  

หนี�สินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินรวมจาํนวน 137.5 ลา้นบาท ลดลง 42.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นที�ลดลง อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็น 0.16 เท่า 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี� สินหมุนเวยีน) ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาค 2559 คิดเป็น 6.96 เท่า  

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นจาํนวน 86.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 เมื�อเปรียบเทียบกบั

สิ�นปีที�ผา่นมา โดยมีแหล่งที�มาและใชไ้ปของกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรม ดงันี�  

- กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานไดม้าจาํนวน 135.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 47.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใชไ้ปจาํนวน 0.9 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 33.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.3 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจาํนวน 47.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 14.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

42.1   

 

14.2 การวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

 บริษทัไม่มีรายจ่ายเพื�อการทาํวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง

ว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรตอ้งแจ้งในสาระสําคัญ

นอกจากนี�บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที�เป็นสาระสาํคญั

ทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซึ�งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบ

ที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี�  เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั� งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี� ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ชื�อของ นางสาวเมธาวี สาวิเศษ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 

 

                     ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมอืชื�อ 

                            1.  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ 

 

 

 

                            2.  นายประชา พทัธยากร 

 

 

กรรมการ 

 

  

 

 

   

                     ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมอืชื�อ 

 ผูรั้บมอบอาํนาจ : นางสาวเมธาวี สาวเิศษ 

 

เลขานุการบริษทั 
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หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดกรรมการ  ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 67 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ.2556  - ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ประธานกรรมการ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    / ประธานกรรมการสรรหาและ  

 - กรรมการอิสระ  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    กําหนดคาตอบแทน / กรรมการ   

 - ประธานกรรมการสรรหาและ      ตรวจสอบ  

    กําหนดคาตอบแทน  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ      

 - กรรมการตรวจสอบ  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลักสูตร Director Certification Program (DCP)      -ไมมี-  

      รุนที ่119/2552      

    หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)     ตําแหนงใน กิจการอ่ืน  

       รุนที ่22/2552     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ   พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงพาณิชย 

     ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”     ระดับสูง  

     โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ   พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงแรงงาน 

     รวมกับสถาบันพระปกเกลา    ระดับสูง  

      พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงการตางประเทศ 

   ความเชี่ยวชาญ    ระดับสูง  

   ดานการบริหารงานราชการและระเบียบปฏิบัติ    พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

   และการกําหนดตําแหนงระดับสงู    ประเมินผล   

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมัคร กระทรวงมหาดไทย 

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรรมการบริหาร มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ใน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

        พระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา 

        บรมราชชนนี 

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 

      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

       ระดับสูง  

         

       ประสบการณการทํางาน  

      พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการบริหาร สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตร ี

       ราชการแผนดิน) ในคณะกรรมการการ  

       กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  

       สวนทองถิ่น  

       พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

       ระดับสูง  

      พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558 ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

       ระดับสูง  

      พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

      พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

      พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2553 กรรมการ บมจ. ทีโอท ี

         

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 67 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - รองประธานกรรมการ  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน    ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /   

 - กรรมการอิสระ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    กรรมการตรวจสอบ  

 - ประธานกรรมการกํากับดูแล  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

    กิจการ        

 - กรรมการตรวจสอบ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซ ีฟอรเมอร 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)     ตรวจสอบ  

     รุนที ่129/2553       

    หลักสูตร Public Director Institute (PDI) รุนที่ 2/2552    ตําแหนงในกิจการอื่น  

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       2549      -ไมม-ี  

    หลกัสูตร The Role of Chairman (RCM) ป 2549      

   - หลกัสูตร Air Transport Economics ประเทศฟลิปปนส    ประสบการณการทํางาน  

   - หลกัสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร   พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2554 รองประธานกรรมการ บจก. ขนสง 

   - หลกัสูตร Senior Crisis Management ประเทศ   พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2554 กรรมการ บมจ. การบินไทย 

     สหรัฐอเมริกา   พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ บจก. วิทยุการบินแหงประเทศไทย 

   -  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุนที่ 26   พ.ศ. 2547 - พ.ศ.2553 กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมการบิน 

   - หลกัสูตรกฎหมายมหาชน  รุนที่ 11 มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2551 กรรมการ บมจ. ทาอากาศยานไทย 

      ธรรมศาสตร      

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 10 สถาบันวิทยาการ      

     ตลาดทุน      

   - อบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกจิการสําหรับกรรมการ      

     และผูบริหารระดับสูงของรัฐวสิาหกิจและองคการ      

     มหาชน”      

   - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน        

      (วปรอ. รุน 4414)      

         

   ความเชี่ยวชาญ      

   ดานกฎหมาย และการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน      
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นพ. ระเฑียร  ศรีมงคล   57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 -  กรรมการอิสระ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกจิการ/  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    กรรมการสรรหาและกําหนด  

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    คาตอบแทน  

 - กรรมการสรรหาและกําหนด  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล      

   คาตอบแทน  - แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

      พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่บริหาร และ บมจ. บัตรกรุงไทย 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    กรรมการ  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2552 -ปจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ บมจ. อนิโดรามาเวนเจอรส 

    หลกัสูตร “Financial Statements Demystified for     ประธานกรรมการตรวจสอบ  

       Director” (FSD) ป 2552     และกรรมการดานความยั่งยืน   

    หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)     และบริหารความเสี่ยง  

       ป 2551      

    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP)     ตําแหนงในกิจการอื่น  

       ป  2544    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   - ปริญญาบัตร หลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ   พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

      รวมเอกชน (ปรอ.รุน 21) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร       

      สถาบันวิชาการปองกันประเทศ    ประสบการณการทํางาน  

   - ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน   พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2554 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

     วิทยาการตลาดทุน รุน 11   พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 

   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลกัสูตร “การเมืองการปกครอง    กรรมการ  

      ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร ระดับสูง”    พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2554 รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

      รุน 9 สถาบันพระปกเกลา   พ.ศ. 2551– พ.ศ.2553 กรรมการ บมจ. ทีโอท ี

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และ      
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน”       

     รุนพิเศษ จัดโดย สถาบันพระปกเกลา สํานักงาน      

     คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงาน      

     คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ      

   - หลกัสูตร Leadership Program for Managers      

     จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.      

   - หลกัสูตร Economic Leader Forum (ELF)      

     จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร      

   - หลักสูตร Professional Presentation Skills      

     จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.      

   - หลกัสูตร Leading the Way into the Futures       

     Business จัดโดย TFEX, GSB      

   - หลักสูตร Bourse Game จัดโดย ธนาคาร      

     Citibank ประเทศสิงคโปร      

   - หลักสูตร Bonds Trading จัดโดย Continental      

     Illinois Bank สํานักงานใหญ ประเทศสหรัฐอเมริกา      

   - หลักสูตร Corporate Finance จัดโดย Citibank      

     School of Banking ที่ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา      

   - หลักสูตร Advanced Management Program for      

     Oversea Bankers ที่ Wharton Business School,      

     University of Pennsylvania      

         

   ความเชี่ยวชาญ      

   ดานบัญชี และการบริหารจัดการธุรกิจการเงิน       

   และการธนาคาร      
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น 54 -  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล -ไมม-ี -ไมม-ี  พ.ศ. 2556  - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 -  กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลัยมหิดล    กรรมการกํากับดูแลกจิการ / กรรมการ  

 -  กรรมการตรวจสอบ  -  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค    สรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 -  กรรมการกํากับดูแลกจิการ     มหาวิทยาลัยมหิดล      

 -  กรรมการสรรหาและกําหนด  - วุฒิบัตรแพททยเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา     ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

    คาตอบแทน  - ประกาศนียบัตรประสาทวิทยาคลินิก  Institute of Neurology    -ไมมี -  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556     University of London ประเทศอังกฤษ      

   - Clinical Research Assistant in Movement Disorders,    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     The National Hospital for Neurology and      (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     Neurosurgery ,  Middlesex Hospital,   ม.ค. 2559 -ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

     University College London Hospital ประเทศอังกฤษ    จักรีนฤบดินทร มหาวิทยาลัยมหิดล 

        พ.ศ. 2558- ปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยการแพทยสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ     มหาวิทยาลัยมหิดล 

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. บุญคงชื่นแลนด 

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548   พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน อาจารย หนวยประสาทวิทยา ภาควิชา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันวิทยาการ    อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

      ตลาดทุน      

   - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 21    ประสบการณการทํางาน  

   -  หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ   พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558 รองผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

      มหาวิทยาลัยมหิดล    พระเทพรัตน ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   - Strategy and Innovation of Business in Asia Class2     พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการศูนยหัวใจ หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

     วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA    และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ความเชี่ยวชาญ      

   ดานการเงิน  การบริหารงานองคกร และดานการแพทย      
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 56 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา 0.138% พี่ชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการผูมอีํานาจลงนาม /  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     The University of Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย  (388,777  นายวัฒนชัย  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  

 - กรรมการบริหาร   หุน) วิไลลักษณ  ความเสี่ยง  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  และ    

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  นางสุกัญญา  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)  วนิชจักรวงศ พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

     ป 2547  และ พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามารถเทลคอม 

    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP)   นายธนานันท พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      ป 2547  วิไลลักษณ พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19 จากสถาบัน   พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

      วิทยาการ (วตท.) ป 2557   พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง    ประธานเจาหนาที่บริหาร  

       (มหานคร รุนที่ 1) จากสถาบันพัฒนาเมือง  ป 2555   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน      

      (ปรอ.) รุนที่ 18 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร    ตําแหนงในกิจการอื่น  

      ป 2548-2549    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

   ความเชี่ยวชาญ   ปจจุบัน กรรมการ บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

   ดานวิศวกรรมไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม                                                                                                              และบริษัทในกลุม 

   และดานบริหารธุรกิจ     ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

        บมจ.วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

        ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       ประสบการณการทํางาน  

      พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2556 กรรมการ บจก. วันทูวัน คอนแทคส 

         

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 54 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.640% นองชายของ พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   (1,791,700  นายเจริญรัฐ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการบริหาร  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ หุน) วิไลลักษณ  ความเสี่ยง  

 - ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  และพี่ชาย    

   ความเสี่ยง   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547  นางสุกัญญา  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   - หลกัสูตรผูบริหารดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6  วนิชจักรวงศ พ.ย. 2559 - ปจจุบัน ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimedia บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556    จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2558  และ พ.ย. 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร / บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

   - หลกัสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ  นายธนานันท  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  

      อุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2 จาก  วิไลลักษณ  ประธานกรรมการบริหาร  

    สถาบันวิทยาการธุรการ และอุตสาหกรรม ป 2558   พ.ค. 2559 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามารถเทลคอม 

   - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง   พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      (บยป.) รุนที ่5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการ   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      ปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ป 2556 - 2557   พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน รักษาการกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจ บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

   - หลกัสูตรผูบรหิารระดบัสงูอาเซียน  รุนที ่2  โดยความ    การใหบริการโทรคมนาคม  

    รวมมือระหวางสํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีสํานักงาน   พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    ก.พ. สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม   พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

    บรหิารธุรกจิศศนิทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2556   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   -  หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถเทลคอม 

      (บ.ย.ส.) รุนที ่15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงาน   พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.สามารถเทลคอม 

      ศาลยุติธรรม ป 2554 - 2555   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11  จากสถาบัน   ปจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ  Utilities บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2553-2554    and Transportations และ Technology  

   - ปริญญาบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม    Related Services    

       เอกชน (ปรอ.) รุนที่ 21 จากวิทยาลัยปองกัน      

       ราชอาณาจักร ป 2551-2552    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning &    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       Implementation, University of Michigan Business   ปจจุบัน กรรมการ บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

      School  ประเทศสิงคโปร ป 2543     และบริษัทในกลุม 

   - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program    ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

      จากประเทศอังกฤษ  ป 2528     บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

   ความเชี่ยวชาญ     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

   ดานบัญชีการเงิน การบริหารจัดการ และโทรคมนาคม     และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2556 -เม.ย. 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2548 –พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

      พ.ศ. 2546 –พ.ศ. 2558 ประธานเจาหนาที่บริหาร  /  บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

       ประธานกรรมการบริหาร  

      พ.ศ. 2543 – พ.ศ 2556 กรรมการ บจก. วันทูวัน คอนแทคส 

 

 
        

7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 50 - ปริญญาโท การตลาดระหวางประเทศ (International 0.0134% นองสาวของ พ.ค. 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม    Marketing) มหาวิทยาลัยซูโอ ประเทศญี่ปุน (37,562 หุน) นายเจริญรัฐ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ/  กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ประธานกรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต  วิไลลักษณ  ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และ    
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 - ประธานกรรมการพัฒนา  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  นายวัฒนชัย  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   เพือ่ความยั่งยืน  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  วิไลลักษณ พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   และพี่สาวของ พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกจิการ / บมจ.สามารถ ไอ –โมบาย 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556    รุนที่ 176/ 2556  นายธนานันท  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

     วิไลลักษณ พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ / บมจ.สามารถ ไอ –โมบาย 

   ความเชี่ยวชาญ    ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/  

   การบริหารจัดการระบบ Contact Center  การตลาด    กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  

   ระหวางประเทศ และการบริหารธุรกิจดานการสื่อสาร    ความเสี่ยง  

   โทรคมนาคม      

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศ 

        กัมพูชา 

      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

      ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

        บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

        ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2552- พ.ค. 2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2556-เม.ย. 2559 กรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2558 กรรมการผูจัดการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2556 กรรมการ บจก. วันทูวัน คอนแทคส 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายธนานันท วิไลลักษณ 49 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  University of  -ไมม-ี นองชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการ      Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา  นายเจริญรัฐ    

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิไลลักษณ  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นายวัฒนชัย พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556    วิไลลักษณ เม.ย. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  และนางสุกญัญา เม.ย. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  วนิชจักรวงศ พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     องคกร  

     ป 2547   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามสปอรต ซินดิเคท 

   ความเชี่ยวชาญ   พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   ดานวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีดานการสื่อสาร   พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   โทรคมนาคม  การบริหารธุรกิจดานการสื่อสาร      

   โทรคมนาคม    ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      ปจจุบัน กรรมการ บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

        และบริษัทในกลุม 

      ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

        บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

        ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2546 – เม.ย.2559 กรรมการ  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 รักษาการกรรมการผูจัดการสายธุรกิจ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

       โทรศัพทเคลื่อนที ่  

      พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

       สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

      พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหาร บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

         

         

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 66 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.0043% -ไมม-ี พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (11,924 หุน)   กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

 - กรรมการบริหาร  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    กรรมการกํากับดูแลกจิการ  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้      

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการ   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

     ป 2543   พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการพัฒนา บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

     ป 2543       เพื่อความยั่งยืน  

      พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกจิการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   ความเชี่ยวชาญ   พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   ดานบัญชี การเงิน และการบริหารองคกร   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

      พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด ประเทศ 

        กัมพูชา 

      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

      ปจจุบัน วิทยากร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  

        ไทย (IOD) 

      ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

        บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

        ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ.2551 - พ.ค. 2559 กรรมการสรรหาและกําหนด บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

       คาตอบแทน  

      พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2556 กรรมการ บจก. วันทูวัน คอนแทคส 

         

         

10. นายประชา พัทธยากร 53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน และ -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     ธุรกิจระหวางประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร    กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 - กรรมการบริหาร     แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย      

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)    พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร / บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

       ป 2552    กรรมการบริหารความเสี่ยง  

    หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function     พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

        (MIA) ป 2551   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

     หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control   พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

        and Risk Management (MIR) ป 2551    (บัญชีและการเงิน)  

    หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial       

       Reporting (MFR) ป 2550    ตําแหนงในกิจการอื่น  

    หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2549    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูโรมิลล โฮเต็ล 

       ป 2548   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกมัพูชา 

   - Investment Banking License  จากสมาคมบริษัท   ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

     หลักทรัพย     บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

   ความเชี่ยวชาญ     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

   ดานบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ     และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2555 - พ.ค.2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2558 – ก.พ.2559 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

      พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2554 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติคส  

      พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2554 กรรมการผูอํานวยการ บจก. ภารีสา คอรปอเรชั่น 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน 50 - ปริญญาตร ีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 0.0005% - ไมมี - ก.ค. 2559 - ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูจัดการทั่วไป    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (1,490  หุน)   ฝายทรัพยากรบุคคล  

 - กรรมการพัฒนาเพื่อความ  - หลกัสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA) บริหารธุรกิจ   พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

   ยั่งยืน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - รักษาการผูอํานวยการ  - หลักสูตร Financial Statements for Non Finance    พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยฝายปฎิบัติการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

    ฝายปฏิบัติการ    Management 2014    และเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

        - รักษาการผูอํานวยการ  - Contact Centre Technology, G-Force Melbourne      

    ฝายทรัพยากรบุคคล    Australia 2013    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   - Contact Centre Management, Kepco Power Centre of     - ไมมี -  

 วันที่แตงตั้ง : 9 สิงหาคม 2556    Japan 2012      

   - Contact Centre Management, Dasan Contact Centre     ตําแหนงในกิจการอื่น  

     Korea 2011    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   - NICE IEX Workforce Management System, A Nice     - ไมมี -  

     Company 2011      

   - Best Practice Contact Centre Strategy, Advance     ประสบการณทํางาน  

     Diploma of Customer Contact Management 2011   พ.ศ. 2556 – พ.ค.2559   กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

   - Contact Centre Technology, G-Force Singapore 2011   พ.ย. 2558 – ม.ีค.2559 รักษาการผูอํานวยการฝายขายและ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

   - Secret of Effective Business Coaching, Dr. Marshall     บริหารการบริการ ลูกคาสัมพันธ  

     Goldsmith Thailand 2011      

   - Service Management, Servion Company India 2010      

   - Competency Base Management, Image Consultant and       

      Service Thailand 2010      

   - Symposium, Contact Centre Association of Singapore       

     2009      

         

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นางรัชดา  นิวาศะบุตร 53 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร  -ไมม-ี -ไมม-ี เม.ย. 2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายโครงการพิเศษ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน   กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  - หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)       

      สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 9 สิงหาคม 2556     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    - ไมมี -  

   - Executive Leadership, IMIA Center for      

     Strategic Business Study    ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       - ไมมี -  

         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2556 – พ.ค.2559   กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2555 – ม.ีค.2559 ผูอํานวยการ ฝายธุรการ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555 ผูจัดการทั่วไป  Turnkey Business Unit บจก. วันทูวัน คอนแทคส 

         

13. นางศศกร สุพพัตกุล 46 -  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ - ไมมี - - ไมมี - เม.ย. 2559 - ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยการฝายขายและ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - รักษาการผูอํานวยการฝายขาย      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    การตลาด  

    และการตลาด  - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการฝายขายและบริการ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย  - หลักสูตร Value-Added Selling: How to compete    ลูกคา  

 และบริการลูกคา     on value ป 2558      

   - หลักสูตร Modern Marketing Management ป 2557    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 1 เมษายน 2559   - หลักสูตร Financial Statements for Non Finance     - ไมมี -  

      Management ป 2557      
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       - ไมมี -  

         

       ประสบการณทํางาน  

       - ไมมี -  

         

14. นางวีรนุช ทางอนันต 32 - ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - ไมมี - - ไมมี - เม.ย. 2559 – ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ  - หลกัสูตรการเงินที่สําคัญสําหรับนักบัญช ีป 2559      

    การเงิน  - หลกัสูตรเทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

      การตรวจสอบ ป 2559    - ไมมี -  

   วันที่แตงตัง้ : 1 เมษายน 2559        

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       - ไมมี -  
         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท บีคอน ออฟชอร จํากัด 

      พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557 ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
         

15.  นางสาวชัชนี หวังโรจนฤทธิ ์ 40 - ปริญญาโท บริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต  - ไมมี - - ไมมี - พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนา     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

   ธุรกจิ  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      

 - กรรมการพัฒนาเพื่อความ  - หลกัสูตรการวัดผลการปฏิบัติงานองค กร     ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

    ยัง่ยืน    ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจแหง    - ไมมี -  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

 วันที่แตงตั้ง : 9 พฤษภาคม 2559  - หลกัสูตร Modern Marketing, Samart Corporation    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   - หลกัสูตรการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      Innovation Training Center    - ไมมี -  

   - หลกัสูตรหลกัการจัดการดานการเงินและการวางแผน      

     ภาษีสําหรับผูบริหาร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ-    ประสบการณทํางาน  

     มหาวิทยาลัย   ก.พ. 2558 – ธ.ค.2558 ผูจัดการแผนก Corporate Strategist  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

       and Business Monitoring  

      พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558 ที่ปรึกษาดานธุรกิจอิสระ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด  

        แมเนจเมนทจํากัด บริษัทในเครือทีมกรุป 

      พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2556 Corporate Strategist กลุมบริษัททีม 
         

16. นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ 39 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษศาสตร - ไมมี - - ไมมี - พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - เลขานุการบริษัท     การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

 - กรรมการพัฒนาเพือ่ความยั่งยืน  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร      

      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 10 สิงหาคม 2558  - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุน 35/2553 สมาคมสงเสริม    - ไมมี -  

      สถาบันกรรมการบริษัทไทย      

   - หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติงานสําหรับเลขานุการบริษัท    ตําแหนงในกิจการอื่น  

      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       - ไมมี -  

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2558 ผูชวยเลขานุการบริษัท บริษัทโพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที�เกี�ยวข้อง ของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
 

รายชื�อกรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษัิท 
บรษัิท 

ยอ่ย 
บรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง 
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1. นายวชิยั ศรขีวญั X, ///                                             

2.  นายชยัศกัดิ� องัคส์วุรรณ /,///                                             

3. นพ. ระเฑยีร ศรมีงคล /,///                                             

4.  นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื�น /,///                                             

5. นายเจรญิรัฐ  วไิลลกัษณ ์ /,// X          // // X X / X X X  X X X / X X X X X X X  X X     X X  X   

6.  นายวฒันช์ยั  วไิลลกัษณ ์ /,//   X X X X X X X X X // // / / // / / / X / / / / / / / / / / / X / /  X   / /     

7.  นางสกุญัญา วนชิจักรว์งศ ์ /,// / X / / /  / / / / /     //                /    /         

8.  นายธนานันท ์วไิลลกัษณ ์ /      /    / // //            / / /   /    /           

9.  นายศริชิยั  รัศมจีันทร ์ /,// / /         // //  /  / /    / /    / /  / /    /  X X       

10. นายประชา  พทัธยากร /,//  / / / /   /   ////    //                /    / / /       

11. นางสาวรุง่จรีา ไกรววิฒัน ์ ////                                             

12. นางรัชดา นวิาศะบตุร ////                                             

13. นางศศกร สพุพตักลุ ////                                             

14. นางวรีนุช ทางอนันต ์ ////                                             

หมายเหตุ 1)  X  =   ประธานกรรมการ  /  =  กรรมการ  //  =   กรรมการบริหาร  ///  =   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     ////  =  ผูบ้ริหาร 

 2) รายชื�อบริษทั  ประกอบดว้ย 

1. OTO =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  2. OTP =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 3.    OTOC  =    บจก. วนัทูวนั แคมโบเดีย 4.      PK =  บจก.โฟอินิแคส  

5. ZA  =    บจก. ซีเคียวเอเซีย  6. S2A = บจก.  ซิมทูแอซเซ็ท 7.    TCN =    บจก. เทเลคอนเนค 8.      I-SPORT =   บจก. ไอ-สปอร์ต 

9. ENT =    บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 10. IMP =   บจก. ไอ-โมบาย พลสั 11.  I-SPORT M =    บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 12.    SSTV       =    บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น 

13. SC =   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 14. STC =   บมจ. สามารถเทลคอม 15.    SCT =    บจก.  สามารถ คอมเทค 16.    SBS =    บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 

17. SIM =   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 18. SE    =   บจก. สามารถวิศวกรรม 19.    PN = บจก. พอสเน็ท 20.    SCS    =    บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 

21. SIF =   บจก. สามารถ อินโฟเนต 22. SAET =   บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 23.    SUT     =    บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 24.    SEC           =    บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 

25. CATS =   บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 26.     KPP =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 27.    CS         =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 28.    CIO =   บจก. คอนแทค-อิน-วนั 

29.    TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 30.     STW        =    บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 31.     SIH         =    บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง 32.    SRT = บจก. สามารถ เรดิเทค 

33.    SMS   =   บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 34.     PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 35.    VIH   =    บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 36.   VSS     =   บจก.วิชั�น  แอนด ์ ซีเคียวริตี�   ซีสเตม็ 

37.    BUG =   บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 38.   TEDA   =   บจก. เทดา้ 39.     TS     =   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 40.   SUM =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 

41. SW2P =   บจก. สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์ 42. SLA =   บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 43. NST =    บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 44. NMD =    บจก. เน็ท มีเดีย 

45. ITAB = บจก. ไอที แอ๊บโซลุท  

3) (1)   ถือหุ้นทางตรงโดย บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

เอกสารแนบ 2 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 

รายชื�อกรรมการ / 

กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแล 

กจิการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

พฒันาเพื�อความ

ยั�งยนื 

1. นายวชิยั ศรีขวญั X     X  

2. นายชยัศกัดิ�  องัคสุ์วรรณ     X   

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล   X     

4.    นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื�น        

5. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์        

6. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์    X    

7. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  X     X 

8. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์        

9. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์        

10. นายประชา พทัธยากร        

11.  นางสาวรุ่งจีรา ไกรววิฒัน์        

12.  นางรัชดา นิวาศะบุตร        

13. นางสาวชชันี หวงัโรจน์ฤทธิ�         

14.  นางสาวเมธาว ีสาวเิศษ        
 

 หมายเหตุ X  =  ประธานกรรมการ     ,     =  กรรมการ 

 
 

เอกสารแนบ 2 
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รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกั 

รายชื�อกรรมการ 
บริษัทย่อย 

บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดยี) บจก. วนัทูวนัโปรเฟสชั�นแนล 

1. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  X 

2. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ X  

3. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์   

4. นายประชา พทัธยากร   
 

หมายเหตุ X  =  ประธานกรรมการ  ,    =  กรรมการ  

 

เอกสารแนบ 2 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

รายละเอียดหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 นายทรงพล  แสงขจรเกียรต ิ 44 - ปริญญาโท การบริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย - ไมมี - - ไมมี - ก.พ.2559 - ปจจุบัน ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

 - ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน     รามคําแหง      

   - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง: 18 กุมภาพันธ 2559  - Pass Course Lead Auditor ISO 27001 (IRCA)    - ไมมี -  

     จัดโดย The British Standards Institution (BSI)      

   - Pre - CIA (Chulalongkorn University for 6 months)    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

    - IT Audit  สภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทย    - ไมมี -  

   - Risk Management สถาบันการบริหารและจิตวิทยา      

   - Internal Audit Procedures     ประสบการณทํางาน  

     สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย   พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2558 ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน บมจ. บิซเินสออนไลน 

         

         

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 

หัวหนางานกํากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบรษิัท 

 

บริษัทไมมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทกําหนดใหงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  เปนหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท โดยหนาที่ของเลขานุการบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ 

• ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอบังคับของบริษัท และกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการ/ผูถือหุน ตลอดจนขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

• จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

• เกบ็รักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ

นับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

 

โปรดดูหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทใน “โครงสรางการจัดการ” หัวขอ “เลขานุการบริษัท” และประวัติการศึกษาและการทํางานของเลขานุการบริษัทไดที่ เอกสารแนบ 1  

“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”  
 

เอกสารแนบ 3 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-- ไม่มี -- 

เอกสารแนบ 4 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน  

ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวใน 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทําตามแนวทางและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 

1. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น1 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ:  1 กรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ 

 งบการเงินได 

โดยในป 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง มีผูบริหารระดับสูง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบได

ดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบโดยสรปุไดดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2559 - คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และรับฟง 

คําชี้แจงจากผูบริหาร และผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ

เปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความ

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

เพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน – เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจําป 2559 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง

มาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – 

Enterprise Risk Management) 

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน – คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบ

ภายในแลวเห็นวามีความเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบัติของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในดานวุฒิ

การศึกษา ประสบการณทํางาน และประวัติการอบรม แลวมีความเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงไดแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาที่บริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งไดจัดทําขึ้นบน

พื้นฐานของการประเมินความเส่ียงและขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานตางๆ ที่สําคัญของบริษัท  

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  – คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และ

อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

เอกสารแนบ 5 
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สอดคลองกับหลักการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท  – เพื่อพิจารณาให

เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด 

เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล โปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ  ดวยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเชนที่ทํากับบุคคลภายนอกทั่วไป 

6. จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ – เสนอใหกับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการ

ประชุม โดยไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของฝายจัดการ ซึ่งฝายจัดการไดดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2559 –  โดยประเมินความเปน

อิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปที่ผานมา ทักษะความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบ

ธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาผูสอบบัญชีจาก

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณในระดับแนวหนาของการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของบริษัท และบริษัทยอย 

8. จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ – โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ  

ดีเยี ่ยม  แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยใชความรู ความสามารถ 

ประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูลทั้งจาก

ผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางเทาเทียมกัน  

โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบริหารและ

กรรมการบริหารของบริษัท  มีจริยธรรมและความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทอยางมี

คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล รวมทั้ง

บริษัทฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ มี

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดีอยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้น 

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 


