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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) เปนบรษิัทยอยของบรษิัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) 

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวเริ่มแรก 20 ลานบาท และในป 2548 ได

เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวเปน 100 ลานบาท บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2557  

 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหบริการบริหารจัดการงานลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ และ

ใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัท

ยังมีบริการใหเชาอุปกรณ Contact Center และบริการใหเชาซอฟตแวร ทั้งซอฟตแวรสําเร็จรูป และซอฟตแวรระบบ Contact 

Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหเหมาะสมกับธุรกิจขององคกรเพื่อใหบริการลูกคาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด ภายใต

แนวคิด “ตอบสนองบริการลูกคาทุกดานอยางครบวงจร” (Total Customer Management Solutions with Customized 

Services) 

 

1.1  วิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน 
เรามุงสูการเปนผูนําดานการบริการ CUSTOMER MANGEMENT SOLUTIONS ในกลุมประเทศ CLMV โดยการสง

มอบบริการที่มากกวาลูกคาคาดหวังดวยคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ  
การเปนผูใหบริการอันดับหนึ่งในการนําเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที่ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดทุกรูปแบบดวยสินคาและบริการที่เปยมดวยคุณภาพเราพรอมตอบสนองทุกความตองการในงานดานบริการ

อยูเสมอและเราไมเคยหยุดนิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพดานงานบริการ 

ใหแกทุกธุรกิจของลูกคา 
 

ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาความสําเร็จของทานคือความสําเร็จของเรา และมีคํามั่นสัญญาที่จะสงมอบงานอยาง

มีคุณภาพชั้นเลิศใหแกคูคา ดั่งคํากลาวที่วา ความสําเร็จทางธุรกิจของลูกคา เปรียบเสมือน ความสําเร็จของบริษัท และ

พนักงานทุกคนอยางพรอมเพรยีงกัน บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจใหมีความมั่นคงและแข็งแกรง โดยยึดมั่นใน

จริยธรรม และความซ่ือสัตยทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อการเจริญเติบโต อยางยั่งยืนตามความคาดหวังของลูกคาและผูถือหุน 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ป  พัฒนาการบรษิัท 

2543  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบยีนเรียกชําระแลว 20  

ลานบาท มีจํานวนหุน 2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยม ีSAMART และบริษัทในกลุมสามารถ

ถือหุนรวมกันรอยละ 100 

2544  บริษทัเริ่มใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) และบริการบรหิารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรปูแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) ใหแกลูกคาในองคกรภาครัฐและเอกชน  

2545  บริษทัเริ่มใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) เพื่อ

ใหบริการรบัโทรศัพทใหหนวยงานภายนอก  

2546  บริษทัเริ่มใหระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 

2548  ในเดือนพฤษภาคม บรษิัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลวอีก 80 ลานบาท  

เปนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100 ลานบาทมจีํานวนหุน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 บริษทัไดรับการรบัรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน Accredited 

2549  บริษทัไดรับรางวัลดานการใหบรกิาร Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก Frost 

& Sullivan 

2550  บริษทัไดรับรางวัลดานการใหบรกิาร Contact Center 3 รางวัล ไดแก 

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 บริษทัไดจดัตั้งบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด เปนบริษทัยอย โดยบริษทัฯถอืหุนรอย

ละ 100 เพื่อดําเนนิธุรกิจใหบริการรับเปนทีป่รึกษา ใหคําแนะนําเกีย่วกับการบริหารงานบคุคล และบริการ

ดานการจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเริ่มประกอบ

ธุรกิจแตอยางใด 

 บริษทัไดรับการรบัรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity 

Model Integration) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทางดาน

สารสนเทศ ที่ถูกคดิคนโดยสถาบนั Software Engineering Institute (SEI) บนหลักการที่วาคุณภาพที่ดีของ

กระบวนการจะนําไปสูคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑและบริการ 

2552  บริษทัไดรับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 20000 ดาน IT Service Management 

 บริษทัไดรับรางวัลดานการใหบรกิาร Contact Center 2 รางวัล ไดแก 

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

2) Silver Winner of Best Trainer 

 ในเดือนกุมภาพันธ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมีมติใหจดัตัง้ บริษทั วันทูวัน เวียดนาม จํากัดเพื่อดําเนิน

ธุรกิจในการใหคําปรึกษาและใหบริการจัดตัง้ระบบศนูยบริการขอมูลลูกคาแกองคกรภาครัฐและเอกชนใน

ประเทศเวียดนาม โดยมีทนุจดทะเบียน 0.04 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะมีสัดสวนการถอืหุนใน

อัตรารอยละ 100  

2553  บริษทัไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มผีลกระทบตอการลงทุนในบริษทั วันทูวัน เวียดนาม จํากัด แลวเหน็วาควร

ชะลอการลงทุนไวกอน 

2554  บริษทัไดจดัตั้ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนยสํารอง) เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉิน อาทิเชน 

วิกฤตการณน้ําทวม เหตุการณจลาจล เปนตน เพื่อใหบรษิัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

2555  บริษทัไดรับรางวัลดานการใหบรกิาร Contact Center 2 รางวัลไดแก 

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

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

 บุคลากรของบรษิัทไดรบัการรับรองใหเปน COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC (Customer 

Operation Performance Center) ซึ่งเปนสถาบันที่รับรองคุณภาพการบริหารจดัการ Contact Center ที่เปน

มาตรฐานสากล 

2556  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  ไดมีมติใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษัท

มหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมลูคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติใหเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก100 

ลานบาทเปน 280 ลานบาทโดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180 ลานหุน แบงเปนหุนปนผลจํานวน 110 ลาน

หุน และเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรกจํานวน 70 ลานหุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริษทัไดจดัตั้งบริษทั วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (One to One (Cambodia) 

Company Limited) โดยมีทุนจะทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทยีบเทา 155,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ดําเนินธุรกิจศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเริ่มดําเนนิธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2557 

 บริษทัไดรับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 ดานความปลอดภัยของขอมูล (Information Security) 

 Thailand Outsourced Contact Center Vendor of the year 2013 จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะ

ที่เปนองคกรเอกชนทีด่ําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของประเทศไทยที่มีการเตบิโตและมกีารพัฒนา

องคกรอยางไมหยุดยัง้ ทั้งทางดานบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

2557  บริษทัฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

 บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด (One to One (Cambodia) Company Limited) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งแลวเสร็จ โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 18-E4, 4th Floor, The iCon Professional 
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ป  พัฒนาการบรษิัท 

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

เริ่มใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) ใหแกลูกคาภาคเอกชนในประเทศกัมพูชา ในเดีอนมีนาคม 2557 

 บริษทัไดรับรางวัล Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2014 จาก 

Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะที่เปนองคกรเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของ

ประเทศไทย 

2558  คณะกรรมการบริษทัไดแตงตั้งนางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน ดํารงตําแหนง ผูจัดการทั่วไป โดยดูแลรับผิดชอบ

งานของกรรมการผูจัดการ แทนนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ซึ่งลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

 บริษทันําเสนอเทคโนโลยีใหมของบริการ Customer Management Service ในการใหบริการลูกคา  

- Cloud Contact Center  

- Social Monitoring & Social CRM   

- Telecom Expense Management Service 

 บริษทัไดริเริ่มโครงการ Work Anywhere ซึ่งเปนการปรับรปูแบบการทํางานของพนักงานในรปูแบบใหม 

 บริษทัไดรับรางวัล Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year Award 2015 จาก 

Frost & Sullivan ในฐานะที่เปนองคกรเอกชนที่ดําเนนิธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของประเทศไทย 
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1.3  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) มีโครงสรางการถือหุนในบรษิัทยอย ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขอมูลทั่วไปของบรษิัทยอยและบริษัทรวม  

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลานบาท) 

หุนสามัญ

ทั้งหมด 

ที่ออก 

จําหนาย 

(หุน) 

หุนทั้งหมดที่บริษัทถือ 

จํานวนหุน รอยละ 

1. บจก. วันทูวัน (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 

ธุรกิจดานการบริการ

ศูนยบริการขอมูลลูกคา

สัมพันธ (Contact Center 

Management Service) ใน

รูปแบบการติดตั้งระบบ

ศูนยบริการขอมูล จัดหา และ

บริหารเจาหนาที่ลูกคา

สัมพันธใหบริการในประเทศ

กัมพูชา 

200,000 

(เหรียญสหรัฐ) 

40,000 40,000 100 

2. บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค 

ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร.  0-2685-0000  

โทรสาร 0-2685-0050 

ใหบริการที่ปรึกษาการ

บริหารงานบุคคล การจัดหา

บุคลากร และธุรกจิ

ศูนยบริการขอมูลลูกคา

สัมพันธ 

1 100,000 99,997 99.99 

 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชัน่แนล จํากัด บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด 

100% 99.99% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของบรษิัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 มีดังนี้ 

ประเภทการใหบริการ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ (Outsource Contact Center) 

ก. บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ

แบบเต็มรูปแบบ 

ข. บริการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 

ค. บริการระบบศูนยบริการขอมูลและ

อุปกรณ 

493.82 

 

51.83 

49.69 

72.17 

 

7.58 

7.26 

498.56 

 

46.84 

62.98 

64.42 

 

6.05 

8.14 

618.85 

 

88.71 

114.54 

62.62 

 

8.98 

11.59 

 

รวมบริการระบบศูนยลูกคาสัมพันธ 595.34 87.01 608.38 78.61 822.10 83.19 

2. บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  (Turnkey Total Solutions) 

บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการ 

ขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 

67.59 9.88    139.88      18.08   142.89   14.46  

บริการบํารุงรักษาระบบศูนยบริการขอมูล 21.31 3.11          25.62        3.31   23.19   2.35  

รวมบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ

ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 

88.90 12.99        165.50      21.39   166.08   16.81  

รวมทั้งหมด 684.24 100.00        773.88   100.00  988.18 100.00 

 

2.1 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

บริษัทใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center Services) และใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ

ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  ระบบศูนยบริการขอมูล (Contact Center)  ของบริษัทมีขนาด

กวา 2,000 ที่นั่ง ออกแบบและติดตั้งดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับการติดตอไดจากหลากหลายชองทาง 

พรอมเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธที่ใหบริการขอมูล (Customer Service Representative: CSR)  กวา 1,800 คน (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558) ใหบริการรับสายไดมากกวา 2 ลานสายตอเดือน  ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางาน บริษัทจะจัดสงรายงานการ

ทํางานพรอมทั้งขอมูลตางๆ ของผูใชสินคาและบริการ และรายละเอียดการดําเนินการตางๆ ใหแกลูกคา นอกจากนี้ลูกคา

สามารถตรวจสอบรายงานการดําเนินงานไดจากระบบ On-line Web Report  อีกทางหนึ่งดวย   

บริษัทแบงธุรกิจการใหบริการออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

1) รับจางใหบรกิารศูนยบริการขอมลู (Outsourced Contact Center Services) 

บริษัทมีศูนยในการใหบริการหลักที่ใหบริการบริหารจัดการ 3 แหง รองรับการใหบริการกวา 2,000 ที่นั่ง 

โดยสามารถปรับขยายเพิ่มบริการไดภายใน 2 สัปดาห เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการใชบริการของลูกคา
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หลักของบริษัทและเพื่อใหบริการแกลูกคาที่ตองการจางเหมาแบบเต็มรูปแบบ หรือตองการใชระบบและ

อุปกรณ นอกจากนี้ในบางกรณีลูกคาอาจตองการให บริษัทจัดใหมีศูนยบริการขอมูล ณ สถานที่ที่ลูกคาจัดหา

ให  บริษัทจะดําเนินการออกแบบและติดตั้งอุปกรณระบบโทรศัพท และคอมพิวเตอร ใหตามที่ลูกคาตองการ 

ซึ่งปจจุบันมีการใหบริการในสถานที่ของลูกคาอยูมากกวา 450 ที่นั่ง  

1.1) บริการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (Total Customer Management Service)  

บริษัทใหบริการรับจางเหมาดําเนินการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธสําหรับองคกรที่ตองการบริหาร

จัดการลูกคาผาน Contact Center แตไมตองการที่จะลงทุนจัดตั้งระบบเอง บริษัทสามารถลดตนทุน

การดําเนินงานโดยการบริการ Outsourced Contact Center แบบเต็มรูปแบบ โดยบริษัทมีการ

ใหบริการแกลูกคาทั้งที่เปนแบบโครงการระยะยาว และโครงการระยะสั้น เชน 

- การบริการลูกคาสัมพันธ (Customer Service) อาทิ บริการใหบริการขอมูล (Information 

Provider) บริการรับเรื่องรองเรียนตางๆ รวมถึงรับคําติชม และขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

หรือบริการ (Complaint Handling) การลงทะเบียนและยืนยันการใชบริการ (Register and 

Activated   บริการแนะนําการแกปญหา และการใหบริการ (Help Desk / Managed Service) และ

บริหารจัดการสมาชิก (Membership Management) 

- การสํารวจขอมูลหรือความคิดเห็นผูใชบริการ (Survey Solutions)  อาทิ บริการสํารวจขอมูลหรือ

ความคิดเห็นทางโทรศัพท (Tele Survey)  บริการตรวจสอบขอมูล (Data Cleansing) หรือบริการ

บันทึกขอมูล (Data Entry)  

- การขายสินคาหรือสงเสริมการขาย (Sales Solutions) อาทิ การนําเสนอขายสินคา และดูแลลูกคา

แบบ DRTV (Direct Response Television)  บริการรับคําสั่งซื้อ (Order Taking) บริการรับจอง

และสํารองการใชบริการ (Booking and Reservation) 

- การดูแลบริหารกิจกรรมทางการตลาด ( Marketing Campaign) 
 

ในการใหบริการรับจางเหมาดําเนินการบริหารจัดการลูกคานี้ บริษัทจะเปนผูบริหารจัดการ Contact 

Center เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร หรือศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จแกผูใชบริการแทนลูกคาของ

บริษัทโดยที่บริษัทเปนผูจัดเตรียมสถานที่  ระบบโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวร 

ซอฟตแวร แอพพลิเคชั่น และเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ ตลอดจนเจาหนาที่หัวหนางาน เจาหนาที่

ตรวจสอบคุณภาพใหทั้งหมด โดยใชศูนย Contact Center ของบริษัทในการใหบริการในดานตางๆ 

โดยมีระบบการใหบริการรองรับชองทาง Voice Call, Social Media, Internet Contact Center, Web 

Chat, Web Collaboration และ Mobile Application  

1.2) บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพนัธ (Customer Service Representative Outsourced) 

บริษัทใหบริการบริหารจัดการ และจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ ทั้งคัด

สรร ฝกอบรม  ตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ และควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการ

ใหบริการของบริษัท จัดหาเจาหนาที่ทดแทน พรอมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อใหลูกคาหมดความ
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กังวลในการบริหารงานบุคลากรดานลูกคาสัมพันธ และมั่นใจไดวาพนักงานมีความพรอมที่จะ

ใหบริการไดในระดับมาตรฐานสากล  

ในการใหบริการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ และการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธที่เปนการ

ขายสินคาและบริการทางการเงิน ไดแก การขายประกันภัย เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธของบริษัทจะตอง

มีใบอนุญาตนายหนา หรือใบอนุญาตตัวแทนในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

1.3) บริการระบบศูนยบริการขอมลูและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 

บริษัทใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ สําหรับองคกรที่ไมตองการลงทุนติดตั้งระบบ 

Contact Center เอง การใหบริการดังกลาวชวยใหองคกรมีศูนยบริการขอมูลที่ไดมาตรฐานโดยไมตอง

ลงทุนเอง เปนการแบงเบาภาระคาใชจายในการลงทุน และยังสรางความคลองตัวในการบริหารงาน

อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถใหบริการระบบไดทั้งแบบภายใน และภายนอกสถานที่ โดยแบง

การบริการออกเปน 4 รูปแบบ คือ 

1) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ ณ สถานทีข่องบริษัท 

 เปนการใหบริการเหมาระบบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อใหลูกคาสามารถใชอุปกรณระบบศูนยลูกคา

สัมพันธ และทํางานบนอุปกรณและระบบการใชงานของบริษัทโดยบริษัทจัดระบบ สถานที่ 

และอุปกรณ เพื่อเปนศูนยบริการขอมูลลูกคา  โดยลูกคาสามารถเลือกจัดสงเจาหนาที่เขามา

ปฏิบัติงานเอง หรือใหบริษัทจัดหาเจาหนาที่ปฏิบัติงานให ทั้งนี้เจาหนาที่จะปฏิบัติงานเสมือน

หนึ่งเปนพนักงานขององคกรนั้นๆ เอง 

2) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณภายนอกสถานที ่

 บริษัทจะออกแบบและติดตั้งระบบ Contact Center ที่องคกรของลูกคา หรือสถานที่ที่ลูกคาเลือก

เอง พรอมจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบครัน และบริษัทจะเปนผูดูแลรักษาระบบ

เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาสัญญาการบริการ  

3) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณบนระบบออนไลน (Contact Center on 

Demand / Hosted Contact Center) 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการมากขึ้นทําใหหลายประเทศไดนําระบบ Network 

มาใชในการใหบริการลูกคา ซ่ึงชวยใหลูกคาสามารถใชบริการ Contact Center บนระบบ Online 

ไดโดยไมจําเปนตองลงทุนติดตั้งระบบที่มีความซับซอนและตนทุนสูงดวยตนเอง และลูกคา

สามารถปรับเพิ่มหรือลดจํานวนที่นั่งในการใหบริการใหเหมาะสมกับสถานการณไดตลอดเวลา 

4) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณบนระบบ Cloud  (Cloud Contact Center) 

การใหบริการระบบ Contact Center บนระบบ Cloud จะชวยลดระยะเวลาและความยุงยากใน

การติดตั้งระบบ โดยสามารถใหบริการไดทันทีภายใน 24 ชั่วโมง และมีการจัดเก็บขอมูลใน 

Data Center ผาน Internet Network ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเทามาตราฐานสากล 
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บริการใหเชาระบบ Cloud Contact Center จะสนับสนุนการทํางานแบบ Anywhere Anytime  

และมีความยืดหยุนสามารถปรับขนาดการใชบริการไดตามความตองการ  

 

2) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตัง้ระบบศูนยบริการขอมลูแบบเบด็เสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

บริษัทบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูล (Turnkey Total Solutions) 

สําหรับองคกรที่ตองการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองคกรเอง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีม

วิศวกรผูเชี่ยวชาญดาน Contact Center โดยเฉพาะ โดยบริษัทใหบริการศึกษาและเก็บขอมูลจากลูกคา 

เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการ และนํามาออกแบบระบบใหเหมาะสมกับแตละธุรกิจ หลังจาก

นั้นบริษัทจะนําเสนอระบบที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัททําหนาที่จัดหาอุปกรณ Hardware 

และ Software Application ที่ใชในระบบ Contact Center รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเขาดวยกัน 

โดยเนนการออกแบบใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของแตละองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการแก

ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.2  การตลาดและภาวะการแขงขนั  

 

1) กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจการใหบริการศูนยขอมูลลูกคาสัมพันธมากกวา 15 ป ถือไดวาเปนผูเริ่มบุกเบิกการ

ใหบริการดังกลาว ในปจจุบันองคกรในธุรกิจตางๆ ใหความสําคัญตอการบริหารความสัมพันธลูกคา เปน

อยางยิ่ง 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  

ดังนั้นขอมูลจาก Software CRM จะสามารถบันทึกขอมูลลูกคคา 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
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เปนธุรกิจที่มีความนาสนใจอยางมากในปจจุบัน อีกทั้งมีพัฒนาการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย Contact Center 

เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารความสัมพันธระหวางองคกรและลูกคาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหมีผูใหบริการ Contact Center เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก การแขงขันจึงมีคอนขางสูง อีก

ทั้งคูแขงของบริษัทพยายามแยงชิงสวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง  
 

กลยุทธการแขงขันในดานตางๆ ของ บรษิัทมดีังนี ้

 ดานเทคโนโลย ี

บริษัทไดวางกลยุทธที่ใชในการแขงขันดานเทคโนโลยี โดยเลือกใช Software ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานไดรับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถประยุกตเขากับลูกคาแตละราย อีกทั้งสามารถ

สนองตอบตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับผู

ใหบริการระบบทุกราย 

ทั้งนี้ ทางบริษัทไดนําเทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นิยมอยางแพรหลายในตางประเทศเขามามีบทบาทที่

สําคัญในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ Cloud Contact Center และ Social Media Monitoring เพื่อตอบสนอง

กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางตลาดในปจจุบัน อีกทั้งยังเปนตอกย้ําการความเปนผูนําของตลาด

อุตสาหกรรมผูใหบริการระบบ Contact Center อีกดวย 

 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

อบรมใหเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธไดเรียนรูทักษะและใสใจในความตองการของผูรับบริการเพื่อให

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

2) กลุมลูกคาเปาหมาย 

ลูกคาเปาหมายของบริษัทคือ กลุมองคกรธุรกิจที่มีความประสงคจะบริหารความสัมพันธกับลูกคา  และไมมี

การจัดตั้งศูนยบริการลูกคาเปนของตนเอง ดังนั้นลูกคาของบริษัทจึงเปนทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
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และเอกชน รวมทั้งบริษัทในเครือของกลุมสามารถ ที่ตองการบริหารจัดการงานดานลูกคาสัมพันธและ

บริการขอมูลขาวสาร โดยลูกคาดังกลาวอยูในธุรกิจหลากหลายประเภท เชน ประกันภัย สายการบิน 

โทรคมนาคม การเงินและธนาคาร หางสรรพสินคา และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน  

3) นโยบายการกําหนดราคา 
 

ในการกําหนดราคานั้น บรษิัทจะคํานึงถึงตนทุนหลัก 3 สวน ดังนี้ 

4) ระบบอุปกรณ และสถานที่ใหบรกิาร  

บริษัทจะคํานึงถึงรูปแบบการใชงานที่เหมาะสมในการใหบริการแกลูกคารายนั้นๆ และติดตอผูขาย

ระบบและ/หรืออุปกรณ เพื่อใหผูขายระบบและ/หรืออุปกรณพิจารณาความเหมาะสมและนําเสนอ

ราคา หลังจากนั้นบริษัทจะตอรองราคาเพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาความ

เหมาะสมดานสถานที่วาสถานที่ที่บริษัทใชอยูในปจจุบันสามารถรองรับความตองการของลูกคาได

หรือไม หากตองจัดหาสถานที่เพิ่มเติม  บริษัทจะพิจารณาตนทุนคาเชาสถานที่เปนหลัก ทั้งนี้ บริษัทมี

ความยืดหยุนในการจัดหาสถานที่ เนื่องจากการใหบริการ Contact Center สามารถใหบริการไดจาก

สถานที่ใดก็ไดถามีการวางระบบและอุปกรณครบครัน 

5) บุคลากร 

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธถือเปนปจจัยหลักของการใหบริการ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความตองการ

ของลูกคา อาทิ จํานวนสายที่ตองรับตอวัน คุณภาพการใหบริการ ลักษณะเจาหนาที่ที่ตองใหบริการ 

และจํานวนเจาหนาที่ที่เหมาะสม การคํานวณตนทุนดานบุคลากรจะประกอบดวยอัตราคาจาง และ

สวัสดิการอื่นๆ 

6) การบริหารจัดการ 

บริษัทจะพิจารณาตนทุนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามขอตกลงระดับการใหบริการ (Service 

Level Agreement: SLA) และระดับคุณภาพของการบริการ การใหบริการที่มี SLA และระดับคุณภาพ

ของการบริการสูงจะมีการกําหนดอัตราคาบริการที่สูงตามไปดวย เนื่องจากตองใชระบบและ 

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธที่มีทักษะ ความรูและประสบการณเปนพิเศษ 
 

เมื่อทราบตนทุนทั้งหมดแลว  บริษัทจะรวมราคาตนทุนทั้งหมดและพิจารณาอัตรากําไรที่เหมาะสมที่

สามารถแขงขันกบัตลาดและคูแขงได และนําเสนอราคาแกลูกคาตอไป 

 

7) ภาวะอุตสาหกรรม Contact Center 

ในปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนสวนใหญ ไดหันมาใหความสําคัญกับการใหบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาหรือประชาชนผูใชบริการ การใหบริการ Contact Center ก็เปนบริการ

หนึ่งที่ถูกมองวาเปนจุดแรกที่จะสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่ติดตอกับบริษัทดังนั้น ในชวง 10 

กวาปที่ผานมา การใหบริการ Contact Center ไดถูกพัฒนาและถูกนํามาใชเปนจุดหลักในการใหบริการของ
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หนวยงานหลายภาคสวน อยางไรก็ดี การคํานวณจุดคุมทุนในการใหบริการก็มีความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจ

ในปจจุบัน หลายธุรกิจจึงตองปรับลดคาใชจายหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

และคุมคามากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการที่เปนที่นิยมคือ การเปลี่ยนไปใชบริการบางสวนจากผูใหบริการ

ภายนอก (Outsourcing) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีตนทุนในการดําเนินการที่ต่ํากวา โดยเฉพาะบริการระบบ

ศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ซึ่งปจจุบันถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) ในยุคที่มุงเนนกลยุทธใหลูกคาเปนศูนยกลาง 

(Customer Centric Strategy) เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงตามความตองการมากที่สุด 

สงผลใหเกือบทุกธุรกิจจะตองมีบริการระบบศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ที่จะตอบขอซักถามและรับ

ฟงปญหาเพื่อนําสงตอไปยังฝายที่เกี่ยวของ ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ่งผลักดันใหหลายธุรกิจหันมาใช

บริการระบบศูนยบริการขอมูลจากผูใหบริการภายนอกมากขึ้น 

ดวยเหตุนี้ ระบบศูนยบริการขอมูลจึงเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง ธุรกิจที่ให

ความสําคัญตอระบบศูนยบริการขอมูล ไดแก ธนาคารและสถาบันการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม เปนตน 

เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีฐานลูกคากวาง ประกอบกับผูบริโภคมีความตองการขอมูลสูง นอกจากนี้ยังมีการ

แขงขันจากบริษัทตางประเทศมากขึ้น สําหรับธุรกิจที่มีฐานลูกคาขนาดใหญอาจเลือกที่จะติดตั้งระบบ

ศูนยบริการขอมลูของตนเอง (In-house Contact Center) สวนธุรกิจที่มีฐานลูกคาขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจ

พิจารณาใชบริการศูนยบริการขอมูลโดยวาจางผูเชี่ยวชาญ (Outsourced Contact Center Services) ใหเปน

ผูดําเนินการ  

จากการศึกษาของบริษัท ศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ในประเทศไทยสามารถแบงรูปแบบการ

ใหบริการออกเปน 4 ประเภทหลักๆ ไดแก 

1. บริการใหบริการขอมูลและบริหารจัดการระบบอยางครบวงจร (Outsourced Contact Center 

Service) โดยกลุมลูกคาที่ใชบริการจะเปนทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนในหลายธุรกิจ เชน ธุรกิจ

คาปลีก ธนาคารและสถาบันการเงิน สินคาอุปโภคบริโภค สายการบิน เปนตน 

2. บริการจัดวางระบบและซอฟแวรดานศูนยบริการขอมูล (Total Turnkey Solutions Service)โดยการ

ใหบริการเริ่มตั้งแตติดตั้งระบบไอทีและซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับงานบริการศูนยบริการขอมูล โดย

สวนใหญกลุมลูกคาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญที่ตองการเพียงการจางเหมา

ผูเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ แตทําการบริหารจัดการเอง 

3. บริการรับขายสินคาและบริการผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท (Telemarketing Service) มี

หลากหลายธุรกิจ ตั้งแตขายบัตรเครดิต ขายประกัน ขายสมาชิก ขายของใช ขายเครื่องสําอาง ขาย

ยา และ อื่นๆ กระแสของตลาดนี้จะมุงเนนในเรื่องการสรางกําไรจากการใหบริการ 

4. การติดตั้งระบบและบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง (In-house Contact Center) 

หมายถึงหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญที่มีการจัดหาและทําการบริหารจัดการ

ศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง 
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สวนแบงตลาด 

สําหรับในประเทศไทยธุรกิจศูนยบริการขอมูล (Contact Center) มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย

บริษัทประมาณการวาในป 2558 ที่ผานมา ธุรกิจศูนยบริการขอมูลในประเทศไทยมีมูลคาตลาดรวมมากกวา 

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

ป 2558 บริษัทมีสวนแบงการตลาดในบริการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (Total Customer Management 

Service) อยูที่ประมาณรอยละ 25 และคาดวาในป 2559-2560 ธุรกิจศูนยบริการขอมูลในประเทศไทยจะมี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 11.6 

นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากสภาวะความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระหวางป 2556-2558 สงผลให

งานโครงการภาครัฐไดรับผลกระทบ หลายโครงการถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป ทางบริษัทจึงไดกําหนดทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจโดยใหบริการภาคเอกชนในสัดสวนที่มากขึ้น โดยใหความสําคัญกับกลุมธุรกิจที่มี

แนวโนมการเติบโตสูง และใหความสําคัญกับการใหบริการที่ดีสําหรับผูใชบริการ อาทิ กลุมธุรกิจสายการ

บิน ธุรกิจประกัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อสงเสริมใหบริษัทมีรายไดที่มั่นคงใน

ระยะยาว  

 

แนวโนมการแขงขนัและคูแขงในตลาดปจจุบัน 

เนื่องจากธุรกิจ Contact Center เปนบริการที่กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเกือบทุกธุรกิจโดยมี

วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดังนั้น การเขามาของคูแขงรายใหมตองอาศัย

ความรูความชํานาญเปนพิเศษ และตองใชเงินลงทุน รวมทั้งตองอาศัยประสบการณในการทํางานของ

บุคลากรที่มีอยูจํากัดในตลาด การแขงขันจากคูแขงรายใหมอาจจะยังไมเพิ่มมากขึ้น แตอาจมีการแขงขันจาก

คูแขงเดิมที่ตองการเขามาแยงชิงสวนแบงตลาดที่คอนขางสูง  

 

อยางไรก็ตาม การแขงขันของคูแขงในตลาดปจจุบันไมไดจํากัดเพียงแตผูใหบริการ Contact Center   เทานั้น 

แตยังรวมถึงคูแขงที่พัฒนาและลงทุนทําระบบ Contact Center เองภายในบริษัท (In-house Contact Center) 

ซึ่งปจจุบันในหลายธุรกิจที่ตองมีการใช Contact Center ในการขาย มีแนวโนมที่จะทําระบบ Contact Center 

เอง อาทิเชน 

 ธุรกิจประกันภัย ที่เนนการขายเปนหลัก หรือติดตามในการชําระเบี้ยประกัน 

 ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารที่มีการเพิ่มชองทางการใหบริการในการทําธุรกรรมทางโทรศัพท เชน 

การอายัดบัตรเครดิต หรือการแลกเปลี่ยนเงิน เปนตน 

 ธุรกิจการส่ือสาร ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่

 ธุรกิจบริการที่ตองการเพิ่มชองทางการสั่งซื้อสินคา การจองโรงแรม การสงของ และการชําระเงิน 

เปนตน 

 ธุรกิจซื้อของ Online และ Home Shopping 
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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 Multi-Channel Contact Center ที่บริษัทมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะขยายการใหบริการที่ครอบคลุม

ทั้งหมดไปสูผูรับบริการ เพื่อรักษาความเปนผูนําในตลาด Contact Center   

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

1) การจัดหาระบบและอุปกรณสําหรับ Contact Center 

บริษัทมีประสบการณและความชํานาญในการบริหารและใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคา (Contact Center) 

ในระดับมาตรฐานสากล และบริษัทมพีรอมใหบริการที่สมบูรณแบบดวยความรวมมือจากบริษัทคูคาชั้นนําที่

มีชื่อเสียงในดานตางๆ มากมาย ที่มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคนิค การใหคําแนะนํา และการ

ปฏิบัติจริง ซ่ึงจะแบงความเช่ียวชาญออกเปนหลายประเภทตามลักษณะความชํานาญเฉพาะดาน 

 

ทั้งนี้ เมื่อลูกคาแจงคุณสมบัติหรือลักษณะของบริการที่ตองการ  บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกระบบที่เหมาะสม

กับความตองการของลูกคา หลังจากนั้นใหคูคาเสนอราคามาใหพิจารณา   เมื่อบริษัทพิจารณาเปรียบเทียบการ

เสนอราคาแลว จะสงรายละเอียดผูใหบริการที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมใหกับลูกคาเพื่อพิจารณาตอไป  

เชนเดียวกันกับการคัดเลือกผูใหบริการระบบ  บริษัทจะดําเนินการสั่งซื้ออุปกรณจากผูขายที่เสนอสินคาที่มี

คุณภาพและการใชงานที่บริษัทตองการและมีราคาที่เหมาะสม อยางไรก็ตามในบางชวงบริษัทอาจมีการ

สั่งซ้ือสินคาเก็บไวลวงหนา หากชวงนั้นอุปกรณที่บริษัทใชประจํามีการลดราคา หรือสามารถซื้อไดในราคา

ที่ถูก เพื่อลดตนทุนในการใหบริการ 

 

2)   การจัดหาสถานที ่

สําหรับกรณีการใหบริการแบบการจางเหมาดําเนินงานศูนยบริการลูกคาเต็มรูปแบบ และการบริการใชระบบ 

Contact Center นอกสถานที่ บริษัทไดจัดสถานที่ใหบริการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแตโครงการ โดยปจจุบัน 

บริษัทมีสถานที่ใหบริการของบริษัท3 แหง สามารถรองรับการใหบริการถึงกวา 2,000 ที่นั่ง 

 

ทั้งนี้การใหบริการดานสถานที่เปนทางเลือกของลูกคา โดยลูกคาสามารถเลือกใชสถานที่ที่มีอยูของบริษัท

หรืออาจเสนอสถานที่ที่ลูกคาตองการใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงสถานที่ใหเปนศูนยบริการขอมูลก็ได  

3) การจัดหาบุคลากร 

การคัดเลือกพนักงานของ บริษัท แบงออกเปน 2 สวน ไดแก บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ

บุคลากรในตําแหนงอื่นๆ โดยมีวิธจีัดหาดังนี้ 
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บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center 

บริษัท เปดรับสมัครเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) อยูอยางสม่ําเสมอ โดย

พนักงานในสวนบริการทุกรายตองผานการทดสอบทักษะพื้นฐานและการสัมภาษณจากเจาหนาที่ของบริษัท

และลูกคาแตละราย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติใหตรงตามขอกําหนดที่ไดกําหนดไวกับลูกคาแตละราย ภายหลัง

ที่รับพนักงานแลว บริษัทจะอบรมทักษะการใหบริการ รวมถึงการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

โปรแกรมและกระบวนการใหบริการของลูกคา การใชระบบงานผลิตภัณฑของลูกคากอนการใหบริการเปน

ระยะเวลา 15-30 วัน ขึ้นอยูกับลักษณะบริการที่ลูกคาตองการ หลังจากนั้นจึงเริ่มใหปฏิบัติงานจริง 

พนักงานฝายสนับสนุน (Back Office) 

บริษัทมีการจัดหาพนักงานฝายสนับสนุนอื่นๆ โดยการรับสมัครงานผานการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อ

ตางๆรวมถึงการรวมมือกับเครือขายสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน และรวมมือกับ บมจ. สามารถคอร

ปอเรชั่น  ในอีกทางหนึ่งดําเนินการรับสมัครงาน โดยบริษัทแจงตําแหนงและคุณสมบัติของบุคคลที่ตองการ

รับสมัครไปยังกับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น หลังจากนั้นกับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น จะจัดหาผูสมัครที่

มลีักษณะตามที่ตองการสงใหบริษัทเพื่อดําเนินการสัมภาษณและคัดเลือกตอไป 
 

2.4  โครงการที่ยังไมสงมอบ 
 

-ไมม-ี 
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3.  ปจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากอัตราการเขาออก ของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณในงานใหบริการศูนยบริการสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัท อาศัยบุคลากรท่ีมีทักษะทางดานการสื่อสาร งานทางดานการบริการ และการบริหาร

ความสัมพันธระหวางบุคคลจํานวนมาก นอกจากนี้ในการใหบริการลูกคาในบางโครงการ เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 

จะตองอาศัยทักษะดานภาษาอังกฤษดวย ซึ่งบริษัท ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมเพ่ือ

เพิ่มพูนทักษะอยางตอเน่ือง บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสามารถใหบริการ

ลูกคาไดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้นการสูญเสียบุคลากรท่ีมีประสบการณ ความสามารถและทักษะ

เหลาน้ันไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบตอกําลังคนในการใหบริการ ทําใหบริษัทมีตนทุนในการบริหาร

จัดการบุคลากรสูง รวมทั้งบริษัท ตองใชระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรทดแทนมาใหมใหสามารถแทนที่

บุคลากรลาออก 

อยางไรก็ดี บริษัท มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาว โดยมีมาตรการการวางแผน

อัตราจํานวนบุคลากรสํารองเพื่อรองรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และไมใหกระทบกับการวางแผน

กําลังคนตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา รวมไปถึงการวางมาตรการคาจางและผลตอบแทนในระดับที่แขงขันกับตลาด

ไดอยางเหมาะสม  อีกท้ังเพ่ือที่จะสรางความชํานาญในระยะยาวในการบริการได มีการวางแผนการเติบโตในสาย

อาชีพเจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธในตําแหนงตางๆ (Career Path) ของบุคลากร เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและ

ลดความเส่ียงในการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจอื่นๆ ในการทํางานของพนักงาน อาทิ การให

สวัสดิการท่ีเหมาะสม การใหรางวัลในการทํางานในรูปแบบตางๆ สําหรับพนักงานท่ีมีผลงานดีเดนในเรื่องตางๆ 

โดยไดสงเสริมในการฝกอบรม รวมถงึการไปศึกษาดูงานในตางประเทศ เปนตน 

1.2  ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาเปล่ียนแปลงนโยบายจากการจางใชบริการศูนยบริการขอมูลของ มาดําเนินการตั้ง

ศูนยบริการขอมูลของตนเอง 

เนื่องดวยบริษัทมีการใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ่งประกอบดวยบริการ

บริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Total Customer Management Service) บริการจัดหาเจาหนาที่

ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) และบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ 

(Contact Center Facility Outsourced) 

การใหบริการดังกลาวจะมีการทําสัญญากับลูกคา โดยมีอายุสัญญาตั้งแต 1-3 ป สามารถตออายุสัญญาไดโดยการ

แจงลวงหนา และบริษัทคิดคาบริการจากลูกคาเปนรายเดือน ดังน้ัน หากลูกคามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการ

วาจางบริษัทมาเปนการลงทุนและบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลของตนเอง (In-house Contact Center) บริษัท 

อาจมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียรายไดในสวนดังกลาว 
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บริษัทเช่ือมั่นวาการใหบริการท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เปนปจจัยที่

สําคัญอยางยิ่งที่ทําใหลูกคาตระหนักถึงประโยชนท่ีไดรับ เทียบกับการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง 

นอกจากนี้จากประสบการณที่ผานมาลูกคาที่เคยใชบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) แลว

เปลี่ยนเปนบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง (In-house Contact Center) ลูกคามากกวารอยละ 70 ที่นําไป

บรหิารจัดการเอง จะประสบปญหาในดานการบริหารจัดการตนทุน ท้ังทางดานบุคลากรเฉพาะดาน ที่ตองมีความรู

ความชํานาญในการบริหารจัดการ และตนทุนแฝงที่ไมไดคาดการณไว ทําใหในอนาคตมีโอกาสกลับมาใชบริการ

ศูนยบริการขอมูลของบริษัท ไมท้ังหมดก็บางสวนแทนการลงทุนติดตั้งศูนยบริการขอมูลของตนเอง 

1.3 ความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค โดยคูแขงที่เปนบริษัทขนาดใหญในประเทศ

เพื่อนบานหรือประเทศอื่นอาจเขามาเปดตลาดในประเทศไทย ทําใหมีคูแขงเพ่ิมมากขึ้น และอาจสูญเสียบุคลากร

ในธุรกิจใหกับคูแขง จะทําใหบริษัท มีตนทุนคาใชจายในการอบรมพัฒนาบุคลากรสูงข้ึน และอาจมีคาใชจายดาน

เงินเดือน และผลตอบแทนแกพนักงานสูงข้ึน  นอกจากนี้หากลูกคาท่ีบริษัทใหบริการอยูในปจจุบันมีบริษัทแมอยู

ในประเทศที่คูแขงใหบริการอยูแลว ลูกคาของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงไปใชบริการกับผูใหบริการเดียวกันกับ

บริษัทแมได 

แตในทางกลับกัน บริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน และมีการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ดังนั้นการเปดเสรีทางการคาระดับภูมิภาค จึงเปนโอกาสที่จะเปดชองทางธุรกิจในตางประเทศไดเชนกัน  ซึ่งจะทํา

ใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้น และธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ือง  

1.4 ความเสี่ยงในเรื่องการตออายุสัญญา 

การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Total Customer Management Service) บริการ

จัดหาเจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) การบริการระบบศูนยบริการขอมูล

และอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) และการใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล(Maintenance 

Service) รวมเรียกวา การใหบริการแบบรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center)  ซึ่งคิดเปน

สัดสวนรายไดการใหบริการตอรายไดจากการขาย และบริการรวม เทากับรอยละ 90.12 รอยละ 81.93  และรอยละ 

85.54 ใน ป 2556  ป 2557 และป 2558 ตามลําดับ โดยการใหบริการดังกลาว จะมีการทําสัญญากับลูกคาซึ่งมีอายุ

สัญญาต้ังแต 1-3 ป โดยมีเงื่อนไขใหสามารถตออายุสัญญาไดเมื่อมีการแจงลวงหนาพรอมทั้งการเจรจาเงื่อนไข

อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ บริษัทอาจมีความเส่ียงที่จะไมไดรับการตออายุสัญญาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ซ่ึงจะทําให

บริษัทมีรายไดจากการบริการลดลง 

 

ที่ผานมา ลูกคาโดยสวนใหญมีการตอสัญญากับบริษัทอยางตอเน่ือง และระยะเวลาการตอสัญญาจากเดิมนานข้ึน 

เชน จากสัญญา 1 ป ปรับเปนการตอสัญญา 3 ป และการตอสัญญาจาก 3 ป เปนการตอสัญญา 5 ป เนื่องจากบริษัท

ใหบริการลูกคาเสมือนเปนพันธมิตรมากกวาการเปนคูคา 
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1.5 ความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนของคาเชา 

ปจจุบันบริษัททําสัญญาเชาอาคาร 3 แหงเพื่อใชเปนศูนยบริการขอมูล (Contact Center) นอกเหนือจากการใช      

สถานประกอบการของลูกคา โดยสัญญาเชาอาคารทั้ง 3 แหงเปนสัญญาเชาระยะสั้นอายุสัญญาไมเกิน 3 ป และจะ

มีการตกลงคาเชากันใหม (โดยปรับขึ้นไดไมเกินอัตราท่ีไดตกลงกันไว) เมื่อมีการตออายุสัญญา ดังนั้นหากสัญญา

เชาอาคารหมดอายุ และมีการปรับอัตราคาเชาสูงขึ้น บริษัทตองรับภาระคาใชจายดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

ผลการดําเนินงานของบริษัท 
 

อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเชาอาคารมาอยางตอเน่ือง นอกจากนี้กอนการทําสัญญา           

การใหบริการประเภทรับจางบริการศูนยบริการขอมูล มีการประมาณการตนทุน โดยคํานึงถึงอัตราคาเชาไวแลว    

กรณีมีการปรับขึ้นคาเชาอาคาร บริษัทก็สามารถปรับคาบริการไดตามตนทุนที่สูงขึ้น เมื่อมีการตอสัญญาการ

ใหบริการกับลูกคา นอกจากน้ีการใหบริการของบริษัท เปนการใหบริการผานเครือขายโทรศัพทเปนหลัก สถาน

ที่ตั้งของอาคารจึงไมใชปจจัยที่สําคัญ บริษัทจึงมีความยืดหยุนในการเลือกสถานที่ โดยไมจําเปนตองเชาพื้นที่

อาคารท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง ซ่ึงมีอัตราคาเชาสูง  

1.6 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการใหบริการ 

ระบบการใหบริการ Contact Center ถือเปนอีกองคประกอบที่มีความสําคัญในการใหบริการของบริษัท  ซ่ึงใน

ปจจุบันเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับระบบการใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การคิดคนผลิตภัณฑและ

ระบบการทํางานใหมที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นดังกลาว อาจทําใหระบบปฏิบัติการ Contact Center ท่ีบริษัท 

ใชอยูไมทันสมัย ไมสามารถรองรับกับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นได และอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะ

สูญเสียลูกคาใหแกคูแขงได 
 

บริษัท มีนโยบายลงทุนในระบบลาสุดท่ีมีความทันสมัย มีอายุการใชงานไดอยางนอย 5 ป นอกจากนี้คูคาของ

บริษัท ในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงเปนผูดําเนินการจัดหาระบบใหกับบริษัท  โดยมีขอตกลงที่ครอบคลุมการ

พัฒนาระบบการทํางาน  เชน การ Upgrade ระบบ การเปล่ียนเวอรชั่นของโปรแกรมใหมีความทันสมัย และมีขีด

ความสามารถทัดเทียมกับระบบที่ไดรับการคิดคนข้ึนมาใหม นอกจากน้ีบริษัทมีการวิจัย และพัฒนาในดานงาน

ซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นอยางตอเนื่อง ดังน้ันความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอนขางต่ํา ทําใหไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท  

1.7 ความเสี่ยงจากการใชระบบบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหความชวยเหลือดานการ

บริหารจัดการจากบริษัทแม 

บริษัทเปนบริษัทในกลุม บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น (“กลุมสามารถ”)  ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  SAMART  

ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทรอยละ 68.43 บริษัทไดพึ่งพิง SAMART ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
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การใชบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SAMART ไดใหความชวยเหลือแกบริษัท ในการใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การ

ใหบริการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับระบบความปลอดภัย (ISO 27001) และดานการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการบริการ (ITIL) สําหรับการพัฒนาองคกร และบุคลากรภายในองคกรของบริษัท ใหมีมาตรฐานสากล

ในการบริหารจัดการองคกรที่ดี และประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการท่ีดีขึ้น โดยบริษัทมีการจายคาตอบแทน

เปนรายเดือนใหแก SAMART (โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องรายการระหวางกัน) หาก SAMART ไมใหความ

ชวยเหลือดังกลาว บริษัท จะตองลงทุนในระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง หรือตองเชาระบบ

ดังกลาวจากบริษัทอ่ืน ซึ่งจะทําใหบริษัทตองใชเงินทุนมากขึ้น หรือตองจายคาเชาระบบในอัตราท่ีสูงกวาปจจุบัน 

 

การใหความชวยเหลือดานการบริหารจัดการ  

SAMART ไดใหความชวยเหลือแกบริษัท ในดานการบริหารและจัดการท่ัวไป อาทิ เปนท่ีปรึกษาดานการเงิน

และการบัญชี ใหบริการดานกฎหมาย ใหบริการดานการบริหารงานธุรการสํานักงาน เปนที่ปรึกษาดานทรัพยากร

บุคคล เปนตน โดยบริษัทมีการจายคาตอบแทนเปนรายเดือนใหแก SAMART (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเรื่อง

รายการระหวางกัน) หาก SAMART ไมใหความชวยเหลือดังกลาว บริษัทจะตองวาจางที่ปรึษาภายนอก เชน ที่

ปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน หรือมีอํานาจตอรองในการจัดซ้ือสินคาบริการ

ลดลง ซึ่งอาจทําใหบริษัทมีคาใชจายในสวนดังกลาวเพ่ิมขึ้น การใหความชวยเหลือของ SAMART ดังกลาวถือ

เปนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพของกลุมสามารถ บริษัทเชื่อวาจะไดรับการสนับสนุน 

และความชวยเหลือจาก SAMART ตอไป เน่ืองจาก SAMART ยังคือถือหุนในบริษัท ทั้งทางตรงและทางออม

รอยละ 68.43 
 

2. ความเส่ียงดานการบริหารและการจัดการ 

2.1  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50 

 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  กลุมวิไลลักษณ ซึ่งรวมบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

ถือหุนในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) รวมจํานวน 196,884,536 หุน หรือคิดเปนรอยละ 70.32 

ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัท ทําใหสามารถที่จะควบคุมการลงมติในที่

ประชุมผูถือหุนเกือบทั้งหมดในเรื่องสําคัญตางๆ เชน การแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีตองใช

เสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 

ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนๆ อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลกับผูถือหุนราย

ใหญได 
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อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 10 ทานในจํานวนน้ีมีกรรมการที่เปนกรรมการ

อิสระจํานวน 4 ทานเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบถวงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอ

ตอที่ประชุม   ผูถือหุนนอกจากนี้ในกรณีที่เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุมกิจการ กิจการที่เกี่ยวของ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติรายการดังกลาว และในการอนุมัติรายการจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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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 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

อุปกรณสํานักงาน 6.45 11.27 เปนเจาของ ไมมี 

เครื่องมือและอุปกรณ 107.03 196.78 เปนเจาของ ไมมี 

คอมพิวเตอร 24.22 19.51 เปนเจาของ ไมมี 

ยานพาหนะ 1.50 2.02 เปนเจาของ ไมมี 

เครื่องมือและอุปกรณระหวางติดตั้ง 36.86 6.43 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 176.06 236.01   

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม

บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 464.6 ลานบาท (2557 : 437.9 ลานบาท)  

 

4.1.2  สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาใชสิทธิ (License) 

สําหรับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center และคอมพิวเตอรซอฟตแวรโดยมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ

เทากับ            12.84 ลานบาท และ 19.52 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 1.26 และ รอยละ 2.16 ของสินทรัพย

รวมของบริษัทฯ ตามลําดับ 
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4.1.3  เครื่องหมายการคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ เปนเจาของเครื่องหมายบริการ ดังนี ้
 

ลําดบัที่ 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 ตัวแทนซื้อขาย

ประกันทางโทรศัพท 

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 2558 บริษทัฯ มีสัญญาเชาอาคารทั้งหมด 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 276,318 

 

15 ก.ค. 2559 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชา

และคาบริการไดไมเกินรอยละ 15 

และรอยละ 5 ของคาเชาปสุดทาย

ตามลําดับ 

2. อาคารอสีท 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 

บริษทั 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 268,171 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   นโยบายกาลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตสูง มีรายไดแนนอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

กับผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้การขออนุมัติในนการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะ

กรรมกรกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดและจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไท เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน พ.ศ. 2547 โดยบริษัทจะกําหนดนโยบายการบริหาร 

ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยตัวแทนของ

บริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไว 

 

4.3  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน 

บริษัท และบริษัทยอยไมมีการประเมินราคาทรัพยสินใดๆ ในระหวางป 2558 
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5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯ และ

บริษัทยอยสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

ขอมูลบรษิัท 

ชื่อบริษัท    บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ    OTO 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร  ชั้นที่ 10-12 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบรษิัท   0107556000281 

โฮมเพจ    http://www.onetoonecontacts.com 

โทรศัพท    0-2685-0000 

โทรสาร    0-2685-0090 

ทุนจดทะเบียน   280,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 280,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน  1 บาทตอหุน 

 

บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหุน บริษทั ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2009-9999 

โทรสาร 0-2009-9476 

ผูสอบบัญช ี นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒ ิ

 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 2558 มีดังนี ้

ลําดับที ่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1.  กลุมวิไลลักษณ  1) 

- บริษทั สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2) 

- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 3) 

- บริษทั สามารถวิศวกรรม จํากัด 

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 3) 

- นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ 3) 

- นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ 3) 

- นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 3) 

196,884,536 

191,600,000 

    2,428,976 

    2,100,000 

       388,777 

       210,767 

       118,454 

         37,562 

70.32 

68.43 

  0.87 

  0.75 

  0.14 

  0.08 

  0.04 

  0.01 

2.  นายณัฐพล  จุฬางกูร 4,681,200 1.67 

3.  Credit Suisse AG, Singapore Branch 2,727,300 0.97 

4.  นายสุทธิพจน  อริยสุทธิวงศ 2,467,000 0.88 

5.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,450,000 0.88 

6.  นายขันธพลร ซ่ือภาคย 2,303,600 0.82 

7.  นายพงศธร เจริญกุล 2,000,000 0.71 

8.  นางนัยรัตน อริยสุทธิวงศ 1,823,200 0.65 

9.  นายจิรวัฒน จนัทอก 1,376,000 0.49 

10.  นายชาติวุฒิ เจริญสาธิต 1,350,000 0.48 

                            รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 218,062,836 77.88 

                            ผูถือหุนสวนนอย 61,937,164 22.12 

             รวม 280,000,000 100.00 
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หมายเหต ุ:  ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
1) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  

นายเจริญรัฐ วไิลลักษณ   นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ   นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  เปนกลุม acting in 

concert ตามประกาศวาดวยเรื่อง การกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคล

อื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
2)  เปนบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนรอยละ 18.42 และครอบครัววิไลลักษณ ถือ

หุนรอยละ 27.76  
3) นับรวมหุนสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

7.3  การออกหลักทรพัยอื่น 

บริษทัฯ ไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพ หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ หรือหลักทรัพยอ่ืน 
 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 

หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการ

จายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปนและความ

เหมาะสมอื่นๆในอนาคต สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย กําหนดจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 50  

ของกําไรสุทธิหลักหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดไวในขอบังคับของแตละบริษัทและตาม

กฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆดวย   

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

อัตราสวนทางการเงิน 2557 2558* 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.26  0.24 

การจายเงินปนผลตอหุน(บาท) 0.16 0.16 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 67.89  67.64  

หมายเหต ุ * บริษัทมีการจัดสรรกําาไรใหกับผูถือหุนในรูปของเงินปนผลโดยไดเสนอผูถือหุนใหพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับป 

2558 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2558 ใน

อัตราหุนละ 0.07 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2558 และจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.09 บาทในเดือนพฤษภาคม 2559 

(โดยตองผานการพิจารณาจากผูถือหุนของบริษัทกอน) เงินปนผลดังกลาวคิดเปนอัตรารอยละ67.64 ของกําาไรสุทธิตามงบการเงิน

รวม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําาหนดใหจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําาไร

สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
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8.  โครงสรางการจัดการ 

 
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 6 ชุด เพื่อ

ดูแลระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบาบที่กําหนดไว ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้

 

 

 

8.1 คณะกรรมการบรษิัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 
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ชื่อ ตําแหนง 

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

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเส่ียง /  

ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน 

9. นายศิริชัย รัศมีจนัทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

จํานวนกรรมการดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของบริษัท  ที่กําหนดมีกรรมการไมนอยกวา  7 คน  และกรรมการไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจําานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  และเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดโดย

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชือ่ถือของ 

งบการเงินของบริษัท  

 

ทั้งนี้บริษัทไดแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณทํางานของกรรมการแตละทาน รวมทั้งกรรมการในบริษัทยอย 

และบริษัทที่เกี่ยวของทั้งขอมูลการดํารงตําแหนงไวในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร เลขานุการ

บริษัท และหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน” และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการไวในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 

ภายใตหัวขอ “คณะอนุกรรมการ” 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน  

และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ หรือ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ หรือ นางสุกัญญา  

วนิชจักรวงศ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธนานันท  วิไลลักษณ หรือ นายศิริชัย  รัศมีจันทร หรือ นายประชา 

พัทธยากร รวมเปนสองคน และ ประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

คุณสมบัตแิละขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

1. มีคุณสมบัติที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ  และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งขอบังคับของบริษัท 

2. เปนผูที่ไมประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัท  เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม 

4. เปนผูที่มคีวามรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั 

5. เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต  

6. เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ไดอยางเต็มที่ 

 

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 เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว          

ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท 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
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ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

วาระการดํารงตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท  ไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

คือในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได โดยไดรับ

เสียงขางมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันได    

ไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวากรรมการ

ดังกลาวไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางยิ่งและการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระ 

ขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทดวย  
 

หนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด 

ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการ

เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ 

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม ผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยาง

ถูกตองครบถวน 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม

นโยบาย และกลยุทธที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัททุกป 

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัท 

5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท และอนุกรรมการตางๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของ

กรรมการและอนุกรรมการตางๆ ที่นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผู

ถอืหุนอนุมัต ิ

6. พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่

กําหนดไว ไดแก  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เปนตน สําหรับการแตงตั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

กอนที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

7. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของฝายบริหารที่เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญช ีและพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ กอน

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป  เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

10. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งดูแลไมใหเกิดปญหา

ความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  

11. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา บริษัทไดมีความรับผิดชอบตอผู

มีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด 

12. มีหนาที่ในการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาถึงการเขาไปมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยตรง หรือ

โดยออมในสัญญาใดๆ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

นอกจากนั้นบริษัทมุงหวังใหกรรมการและผูบริหารแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางโปรงใส และมี

คุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของผูถือ

หุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหาร โดยบริษัทได

เปดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหารไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

การมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร 

 บริษัทไดกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authorities) ไวอยางชัดเจน ซึ่งเริ่มใชตั้งแตป 2538 โดยกําหนด

อํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารตามประเภทของรายการ ไดแก งานการเงิน/บัญชี/

งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานดานการตลาด และงานประชาสัมพันธ 

อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางการปรับปรุงแกไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เพื่อความเหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน กอนนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

แกไขตอไป  

 

อํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1.  อนุมัติงบประมาณประจําปและแผนธุรกิจของบริษัท 

2.  อนุมัติการกอภาระผูกพันทางการเงินของบริษัท เชน การทําสัญญากูเงิน การค้ําประกันหนี้  

3.  อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ 

4.  อนุมัติการเปดบริษัทใหม 

5.  อนุมัติการซื้อหรือจําหนายสินทรัพยของบริษัท ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

6.  อนุมตัิการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

7.  อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราการจายคาตอบแทนและโบนัสประจําป 
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8.  อนุมัติงบการเงินของบริษัท 

9.  อนุมัติการเปดหรือปดบัญชีกับธนาคารตางๆ 

10. อนุมัติการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

11. อนุมตัิการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ในการอนุมัติการดําเนินรายการตางๆ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด  

 

8.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะเจาหนาที่บรหิารของบรษิัทมจีํานวน 4 ทาน ดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 

1. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน  ผูจัดการทั่วไป / รักษาการผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ/ รักษาการผูอํานวยการฝายขาย

และบริหารการบริการลูกคาสัมพนัธ 

2. นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายธุรการ 

3. นางอมฤดา สุวรรณจินดา รักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

4. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี และรักษาการผูจัดการฝายการเงนิและบญัช ี

หมายเหตุ  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

  นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล ไดลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณทํางาน รวมทั้งขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร

ในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของไดในเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน” 

 

8.3 เลขานกุารบรษิัท 

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

ครบถวนตามที่บริษัทกําหนด ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติ บทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไวดังนี้ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจ 

2.  เขาใจบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท 

3.  มีความรูและความเขาใจดานกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน กลต และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.  ไมมุงหวังผลประโยชนสวนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทไดเปนอยางดี 
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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 

3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริษัท  และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท / ผูถือหุน ตลอดจน

ขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนารายงานดังกลาว

ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

สรรหาและคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทคนใหม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงตั้งภายใน 

90  วนันับแตวันที่เลขานุการคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให

กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว 

ประวัติการศึกษาและการทํางานของนางสาวเมธาวี สาวิเศษ ไดแสดงไวในเรื่อง “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการ

บริษัท และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน” โดยในปที่ผานมาเลขานุการบริษัทไดเขาอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู เชน 

• แนวทางการเปดเผยขอมูลเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1 

• โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 

• เจาะลึกเกณฑประเมิน CG Report 

• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) 

 
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม 

เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการ

ที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณ
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ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน

แลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัต ิ
  

ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวย คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ โดยเบี้ยประชุมจะไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนและจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะไดเบี้ยประชุมเทากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะไดเปน 1 เทาของกรรมการทานอื่น 

สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได

มากกวากรรมการอื่นรอยละ 50 ยกเวนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการเพื่อ

ความย่ังยืน ไมมีการจายคาเบี้ยประชุมแตอยางใด สําหรับบําเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ 

และเปรียบเทียบกับองคกรในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกันตลอดจนผลการดําเนินงานของ

บริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณของธุรกิจโดยรวม  

 

คาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสําหรับป 2558 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 2558 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม   

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

คาบําเหน็จ 

กรรมการ 

รวม

คาตอบแทน 

ที่แตละทาน

ไดรับ (บาท) 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 140,000 50,000 75,000 - 60,000 325,000 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 70,000 50,000 - 30,000 40,000 190,000 

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล 70,000 100,000 50,000 20,000 40,000 280,000 

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น 70,000 50,000 50,000 20,000 40,000 230,000 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 70,000 - - - 40,000 110,000 

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ   70,000 - - - 40,000 110,000 
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รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม   

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

คาบําเหน็จ 

กรรมการ 

รวม

คาตอบแทน 

ที่แตละทาน

ไดรับ (บาท) 

7. นายธนานันท วิไลลักษณ 60,000 - - - 40,000 100,000 

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 70,000 - - - 40,000 110,000 

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 60,000 - - 20,000 40,000 120,000 

10. นายประชา พัทธยากร 60,000 - - - 40,000 100,000 

รวม 740,000 250,000 175,000 90,000 420,000 1,675,000 

 คาตอบแทนผูบริหารระดบัสูง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกาํหนด 

คาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงภาระหนาที่ 

ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ทั้งนี้เพื่อ

สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได 
 

คาตอบแทนและโบนัสประจําปสําหรับผูบริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่แนนอน โดยพิจารณาจากผล

การดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทํางานของผูบริหารระดับสูงแตละทานซึ่งจะมีการชี้แจง

หลักเกณฑใหทราบลวงหนากอนที่จะประเมินผลในปลายป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณากอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

สําหรับคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑขางตนแลว คณะกรรมการบริษัทยังจัด

ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการประจําป โดยกรรมการบริษัทแตละทานจะเปนผูประเมิน    

และนําผลการประเมินมาใชในการประกอบการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการดวย 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ในป 2558 บรษิัทมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูบริหารจํานวน 6 ราย ดังนี้  

คาตอบแทน  จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 10,518,200.00 

โบนัส 669,200.00 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1) 874,280.00 

ประกันสังคม 44,250.00  

รวม         12,105,930.00  

หมายเหตุ 1) บริษัทไดสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพีในอัตรารอยละ 3-10 ของเงินเดือนใหแกกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท ตามอายุงาน 
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8.5 บุคลากร 

บริษทัและบรษิัทยอยมจีํานวนพนักงานในชวง 2 ป ที่ผานมา แบงตามบริษทัดังนี ้

บริษัท 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ป 2558 ป 2557 

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

2. บริษทั วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด  7 10    

3. บริษทั วันทูวัน โปรเฟสช่ันแนล จํากัด  4 -   

รวม 1,964 2,055  
 

นอกจากนั้น บริษทัและบรษิัทยอยมีคาใชจายทีเ่กี่ยวของกับพนักงานซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุ

สํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น เงินชวยเหลือ และคาลวงเวลา ในชวง 2 ป ที่ผานมา

โดยสามารถแบงตามประเภทคาใชจายที่เกี่ยวของกบัพนักงานไดดงันี ้

 

ประเภทคาใชจาย 
คาใชจายรวม (ลานบาท) 

ป 2558 ป 2557  

เงินเดือน 376.77 282.11 

โบนัส 16.98 17.34 

กองทุนสํารองเลี้ยงชพี  3.68 2.81 

อื่นๆ  93.08      48.05  

 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักดีวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนปจจัยรากฐานของความสําเร็จในการเปนบริษัทศูนยบริการ

ขอมูลแกลูกคาชั้นนํา ดังนั้น องคกรจึงตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีการกําหนดกลยุทธและนโยบาย 

ดานทรัพยากรบุคคลที่มุงเนนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพัฒนา 

กระบวนการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

ความพรอมดานศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมทั้ง การวิเคราะหความตองการ

อัตรากําลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแขงขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ใหสอดคลองกับการดําเนินการ 

ทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองคกรและการทํางานรวมกัน 

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ 

ดังนี้ 

 นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง     

เพื่อสนับสนุนสายธุรกิจและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดมีการใชเครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตางๆในการ

วางแผนอัตรากําลัง (Manpower Planning) โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
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งานบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง   มีการออกแบบโครงสรางองคกรและตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทตอไป 

 

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญและดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  

บริษัทจึงมีนโยบายเขารวมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองคกรตางๆ  การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัย

ชั้นนํ า ทั้ งนี้  เพื่ อสร างภาพลั กษณที่ ดี ของบริ ษัทต อสถาบันและมหาวิทยาลั ยชั้นนํ าต างๆ สํ าหรับผู สมัคร 

ที่เพิ่งจบการศึกษา รวมทั้ง บริษัทและองคกรชั้นนํา และสื่อประชาสัมพันธตางๆ เพื่อสรางคุณคาองคกร  สําหรับนโยบาย   

การคัดเลือก บริษัทใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ควบคูกับความเปนคนดี 

  

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะดําเนินการโดยผานการพิจารณารวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งใช

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุน ซึ่งมุงสงเสริมใหบุคลากรนั้นๆประสบความสําเร็จในสาย

วิชาชีพที่กลุมบริษัทสามารถ และจะนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนของบริษัทตอไป 

 

 นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามนโยบายและกลยุทธ

ของทุกสายธุรกิจ โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเปาหมายขององคกรลงสูระดับหนวยงาน

และบุคคลที่สอดคลองกับแผนธุรกิจ และนําสมรรถนะความสามารถตางๆ ขององคกร Corporate Competency 

รวมทั้งนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเปนมาตรฐานสากลมาใชในองคกร เพื่อสามารถ

ตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผูบริหาร เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ลดตนทุน ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนํามาใชในการบริหารพนักงาน           

การวิเคราะหอัตรากําลังและการควบคุมการลาและการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารสวัสดิการและการ

บริการผานระบบอิเล็กทรอนิคสอื่นๆ บริษัทยังนํามาใชในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย เชน การสมัครงาน

ออนไลน การจัดการขอมูลความรู รวมทั้งใชในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment)  และการจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) นอกจากนั้นบริษัทไดใชขอมูลตางๆ นี้ ไปใชสนับสนุนการตัดสินใจ

และการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหองคกรประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

 

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    

บริษทัมีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตาง  ๆ ตามตําแหนง ความรบัผดิชอบ และความสามารถของ

พนักงานในทุกระดบัภายในองคกร โดยมีการประเมนิและวิเคราะหคางานใหมคีวามเปนปจจุบนัเหมาะสม กับระดับหนาที่
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ความรับผิดชอบใหสอดคลองกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทและสภาวะเศรษฐกิจและดําเนนิการควบคูกับการวิเคราะห

เปรียบเทียบกบัธุรกจิทัง้ในอตุสาหกรรมเดยีวกันและตางอตุสาหกรรม ทัง้นี ้เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนไดรบัผลตอบแทน 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เหมาะสม เปนธรรม และสามารถแขงขนัไดกับบริษทัชั้นนําอื่นๆ ได 

 

 นโยบายสรางความสัมพันธและผกูพันภายในองคกร  

บริษัทใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวางบริษัท ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ 

รวมทั้งการสื่อสารภายในองคกรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยน

แนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆ เชิงสรางสรรคของพนักงาน และนําผลที่ไดไปปรับปรุงแนวทางดําเนินงานและ

กระบวนการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn”  

 

    นโยบายสงเสริมนวัตกรรมสําหรับพนกังาน 

บริษัทไดสงเสริมและพัฒนาพนักงานเพื่อนําไปสูองคกรนวัตกรรม โดยจัดโครงการ SAMART Innovation Award for 

SAMART people ซึ่งเปนการประกวดผลงานความคิดสรางสรรคทางนวัตกรรมใหมทางการตลาดและแผนธุรกิจ

ภายในบริษัท เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนในทุกระดับ มีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่เปน

ประโยชนตอองคกร และเพื่อเปนการพัฒนาพนักงานที่เขามารวมโครงการ ใหมีความรูและความคิดสรางสรรคใหเปน

รูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล และนําผลงานนวัตกรรมมาแกปญหาใหกับลูกคา รวมทั้ง เพื่อพัฒนาสินคา บริการ และ

กระบวนการทางธุรกิจ ใหเกิดประเกิดประโยชนตอองคกร ลูกคาและสังคมตอไป 

 

2.    นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

บริษัทดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับและเหมาะสมกับตําแหนงอยางตอเนื่อง เพื่อ

ตอบสนองความตองการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักเสมอวาบุคลากรเปน

ทรัพยากรที่มีคุณคาและสามารถไดรับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนองคกรใหประสบความสําเร็จได บริษัทจึงมุงมั่นพัฒนา

บุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาดานทักษะ ความรูความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝง

วัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกัน ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ  

บริษัทกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะไดรับ 

การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทาง Competency มาประยุกตใชในองคกรทั้งใน

สวนของความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนในองคกรตองมี (Generic Competency) ความสามารถดานการ

บริหารจัดการสําหรับผูบริหาร (Managerial Competency) และความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพตางๆ (Functional 

Competency) เพื่อนําไปวิเคราะห วางแผน และเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลดวย

การพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสรางศักยภาพตนเองสําหรับทั้งระดับกลุมบริษัท

สามารถและระดับสายธุรกิจและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 
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 นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีความตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนรากฐานของความสําเร็จดาน Learning & 

Growth ขององคกร ในการผลักดันใหองคกรสามารถขับเคลื่อนตามกลยุทธและบรรลุเปาหมายของบริษัท ซึ่งจะมีผล

ใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนและสามารถสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู 

ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่องควบคูไปกับการนําระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ในดานตางๆ มาประยุกตใช โดยสรุปดังนี้ 

 

การจัดฝกอบรมภายในบริษัท 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารและพนักงานใหสามารถทํางานตอบสนองตอกลยุทธและเปาหมายของบริษัทอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมภายในองคกร โดยแบงเปนระดับ ดังนี้ 

 

สําหรับพนักงานระดับบริหาร :   

บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนําควบคูไปกับการเพิ่ม

องคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เปนการเตรียม

ความพรอมสําหรับการปรับ/เลื่อนตําแหนงตางๆในอนาคตใหสอดคลองกับความกาวหนาในสายวิชาชีพและสงเสริมธุรกิจ

ทุกสายธุรกิจของบริษัทใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนําในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดําเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

อาทิ เชน  Executive Development Program (EDP), Modern Supervisory Program เปนตน 

 

สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ : 

บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูความสามารถตามหนาที่ สายวิชาชีพและ

กลุมงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหนาที่งาน อาทิ การบริหารโครงการ มาตรฐานทางดานการเงินและบัญชี ทักษะการใช

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ีทักษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT Call Center และ ISO เปนตน 

 

สําหรับพนักงานทุกคน :    

บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูความสามารถหลัก เพื่อใหพนักงานทุกคน 

ของบริษัทปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพสงูสุด อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม  

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร เปนตน  
 

นอกจากนั้น บริษัทไดมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในดานอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ เชน โครงการ 

Modern Marketing Management เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการบริหารการตลาดในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มี

การแขงขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทไดรวมกับสถาบันชั้นนําพัฒนาหลักสูตรสําหรับพนักงานระดับ

บริหารดานการตลาด เพื่อใหการบริหารดานการตลาดไดมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
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การจัดฝกอบรมภายนอกบริษัท 

นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมจาก

สถาบันหรือองคกรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของแตละ 

บุคคล อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธในกลุมธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีกดวย                                                                                                                                         

 นโยบายรักษาผูมีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหนง 

 บริษัทมีนโยบายในการรักษาผูมีศักยภาพสูงในองคกร โดยจัดทําหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลพิเศษและเตรียมวางแผนความกาวหนาในอาชีพ เชน Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, 

Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคกรแบบกาวกระโดดสําหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน 

 ดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหพนักงานใชความรู ความสามารถ 

และศักยภาพที่มีมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ รวมถึงสรางความผูกพันตอองคกรและพรอมอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและใหความสําคัญกับแผนการสืบทอดตําแหนงของบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง

ของบริษัท เพื่อสรางความมั่นใจไดวาบริษัทมีความพรอมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตําแหนงวางหรือ

สําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

สรุปการอบรมใหกับผูบริหารและพนักงานในป  2558  

การจัดอบรม จํานวนครั้ง จํานวนผูเขารับการอบรม 

การอบรมภายในบริษทั (In-House Training) 

- ผูบริหาร 

- พนักงาน 

 

25 

129 

 

124 

2,853 

รวม 154 2,977 

การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมตางๆ 

- ผูบริหาร 

- พนักงาน 

 

17 

15 

 

22 

29 

รวม 32 51 

 

คาใชจายในการอบรมใหกบัผูบรหิารและพนักงาน 

ในป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการอบรมภายในและภายนอก รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,228,057.34 บาท โดยมีตัวอยางหลักสูตร

การอบรมภายในและภายนอกประจําป 2558 ดังนี้ 

 

หลักสูตรการอบรมใหกบัผูบริหาร 

- แนวคิดและนโยบายดานแรงงานสัมพันธและความปลอดภัย 

- Career Path and Succession Planning 
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- VMware VSphere : Install, Configure, Manage 6.0 

- โครงการฝกอบรมการดูแลคุมครองสิทธิลูกจางคนพิการ 

- การจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพและการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบรหิาร 

- Cloud  Computing สําหรับผูบรหิาร 

- Thailand HR Forum 2015 "Conceiving Workplace Diversity and Inclusion" 

- HRD 3.0 Challenges for HR in a Digital World 

- Finance for Non Finance Executive 

- Value-Added Selling: How to compete on value creation, Not price war 

 

หลักสูตรการอบรมใหกบัพนักงาน 

- ทําความรูจักและเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตลาดกัมพูชาใหประสบผลสําเร็จ 

- Big Data and Analytics ป 2558 

- Aspect UIP Version 7.3 

- Value-Added Selling: How to compete on value creation, Not price war 

- The Power of Being Service Minded 

- ทักษะการสื่อสารและการจับประเด็น 

- ความรู System for Telemarketing Outbound 

- การเตรียมความพรอมสําหรับหวัหนางานระดบัตน (Go to Leader & Supervisor) 

- The Effective of  Written English e-mail for Airlines Business 

- The Art of Graphic Presentation 

- Train the Trainer 

- Basic IT Trouble Shooting 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการ

ดําเนินงานของบริษัทใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย ตลอดจนเปน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ของตลาดหลักทรัพยฯ และแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท

ไดยึดถือปฏิบัติภายใตนโยบายการบริหารองคกรที่ดี มีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกคาและผูถือ

หุน ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน

(Compliance Unit) ทําหนาที่ดูแลใหบริษัท กรรมการและผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎขอบังคับตางๆ ของตลาด

หลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

1.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีด

ความสามารถในการแขงขันของกิจการ และความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย จึงไดจัดใหมี

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งไดเผยแพรไวบน

เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหพนักงานบริษัท และบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท ซึ่งนโยบายดังกลาวใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในการกํากับดูแลฝายบริหาร 

ใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดสองดูแลใหพนักงานไดถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ซึ่งคณะกรรมการไดมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป ทั้งนี้ นโยบายการกํากับดูแล

กิจการฉบับที่ใชอยูในปจจุบันสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพยฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 โดยในนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน  

บริษัทใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกรายไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นัก

ลงทุนสถาบันหรือชาวตางชาติ โดยบริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกัน ในป 2558 สิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับมีดังนี้ 

 

 สิทธิในการไดรบัใบหุนและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน          

บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ

บริษัท เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 
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 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนา  

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให

สอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายใหสิทธิ์แกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุน

เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม

เกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการ

เสนอวาระการประชุมผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระที่ตองการนําเขาที่ประชุม หรือ

คําถามที่ตองการใหตอบในที่ประชุมผูถือหุนไดลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชีตั้งแต

วันที่ 30 กันยายน 2558 เปนตนไป โดยกําหนดใหการเสนอวาระการประชุมส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 การ

สงคําถามส้ินสุดกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยบริษัทไดแจงชองทางและชวงเวลาในการรับ

เรื่องใหผูถือหุนทราบผานทางระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และแสดงรายละเอียด

ขั้ นตอนการเสนอวาระการประชุ ม รวมทั้ งการเสนอคํ าถามล วงหน า  ไว บนเว็ บไซต ของบริ ษั ท 

(www.onetoonecontacts.com) ในสวนของนักลงทุนสัมพันธ ภายใตหัวขอ “การสงคําถาม และเสนอวาระ

ลวงหนาหนากอนการประชุมผูถือหุน”  

  

 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน             

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ และวิธีการในการเขารวมประชุม รวมทั้งการแสดง

ความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุม 

บริษัทไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง และแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  

 

ในป 2558 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนเพียงครั้งเดียวคือการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วันที่  29 เมษายน 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่  ดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางและสามารถรองรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม โดยผู

ถือหุนไดรับสิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมดังนี้ 

 

กอนวันประชุมผูถือหุน 

ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 บริษัทไดแจงกําหนดการพรอมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบ

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนา 57 วันกอนวันประชุม และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอม

เอกสารประกอบไวบนเว็บไซตของบริษัท  (www.onetoonecontacts.com) ในสวนของ “นักลงทุนสัมพันธ” 

ภายใตหัวขอ “การประชุมสามัญผูถือหุน” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 40 วัน เพื่อ

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ หลังจากนั้น 

บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ

บริษัท เปนผูจัดสงหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีขอมูลเชนเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต ใหกับผูถือ



 

 

45 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

หุนลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน ซึ่งมากกวาที่กฎหมายกําหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกลาวไดระบุ

ขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวม

ประชุม พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของที่มีรายละเอียดครบถวนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู

ถือหุน นอกจากนี้ ไดประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันเปนเวลา 3 วัน  และ

ลวงหนากอนวันประชุม 20 วัน  

 

สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทจะพยายามติดตอกับนัก

ลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกอนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก

ในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

 

วันประชุมผูถอืหุน 

บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและความ

เทาเทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดจัดใหมีเจาหนาที่และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนลวงหนากอนการ

ประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 10 ทาน 

นอกจากนี ้ประธานคณะอนุกรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี ไดเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผู

ถือหุนซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมไดแนะนํากรรมการที่เขา

รวมประชุม แจงจํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นอกจากนั้น เพื่อ

ความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทไดเชิญตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มารวมตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเปนผู

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใหผู

ถือหุนที่เขารวมการประชุมรับทราบ ตอจากนั้น ไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัด

ประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัดใหมีบัตรลงคะแนน

เสียงสําหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พรอมทั้งเปดเผยผลการ

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง คณะกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของ

กับวาระการประชุม และเรื่องการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการไดตอบคําถามของผูถือหุนอยาง

ครบถวน รวมทั้งไดมีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย 

นอกจากนั้น หลังจากการประชุมเรียบรอยแลว ประธานที่ประชุมไดแจงใหผูถือหุนสงคืนบัตรลงมติใหกับ

เจาหนาที่ของบริษัท เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 

 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดมีการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการประชุมผูถือหุนเสร็จสิ้น 

ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกลาวไดระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
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ในแตละวาระ และไดจัดทํารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวมและไมเขารวม

ประชุม คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรือขอคิดเห็น โดยสรุปอยางครบถวน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ สงตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วันนับแตวันประชุม พรอมทั้งเผยแพร

บนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

 

 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมท้ังการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง

หนึ่งในสาม (1/3) และใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการผูที่

ตองออกตามวาระสามารถกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑดังนี ้

- ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

- ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

- บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงช้ีขาด 

 

นอกจากการแตงตั้งกรรมการแลว ผูถือหุนยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึง

คราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

 

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดวย ทั้งนี้ บริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

แตละทานที่ เสนอเขารับการเลือกตั้ง พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา 

 

 สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี   

บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่

เสนอเขารับการแตงตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุน

สามารถใชประกอบการพิจารณาได 
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 สทิธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา    

บริษัทดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปด เผยขอมูลผานระบบขาวของ                  

ตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทยังไดนําขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่เปนปจจุบัน แสดงไวบนเว็บไซต

ของบริษัท(www.onetoonecontacts.com) 

 

 สิทธิในการรับสวนแบงกําไร   

บริษัทมีการจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนในรูปของเงินปนผล โดยบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรา 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว

ในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน 

และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 ใหกับผูถือหุน

ในอัตราหุนละ 0.16 บาท เปนรอยละ 67.89 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2557 หลังหักสํารอง

ตางๆ ทุกประเภท ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2558 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.07 บาท รวมเปนเงิน 

19.60 ลานบาท หรือรอยละ 56.22 ของกําไรสุทธริวมครึ่งปแรก หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท  

 

ขอมูลการจายเงินปนผล 

อัตราสวนทางการเงิน 2557 2558* 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.26  0.24 

เงินปนผลตอหุน(บาท) 0.16 0.16 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 67.89  67.64  

 

หมายเหต ุ * บริษัทมีการจัดสรรกําาไรใหกับผูถือหุนในรูปของเงินปนผลโดยไดเสนอผูถือหุนให

พิจารณาจายเงินปนผลสําหรับป 2558 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล

สําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2558 ในอัตราหุนละ 0.07 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2558 

และจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.09 บาทในเดือนพฤษภาคม 2559 (โดยตองผานการ

พิจารณาจากผูถือหุนของบริษัทกอน) เงินปนผลดังกลาวคิดเปนอัตรารอยละ67.64 ของกําาไรสุทธิตามงบ

การเงินรวม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําาหนดใหจายเงินปนผลในอัตราไม

นอยกวารอยละ 50 ของกําาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

 

 นอกจากสิทธิของผูถือหุนดังกลาว บริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ติดตอ ส่ือสารระหวางกัน 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม  

  บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญ และรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม และ

มีนโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน การ

รับสวนแบงกําไร การรับทราบขอมูลขาวสาร  ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและ

ทันเวลา โดยในการประชุมผูถือหุน บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออก เสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

โดยหุนของบริษัทมีเฉพาะหุนสามัญเทานั้น และกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะแตงตั้งบุคคลเขารวมประชุมและออก

เสียงแทน บริษัทไดสงหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ    

งดออกเสียงในแตละวาระไดตามความประสงค พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการ

อิสระทั้ง 4 ทานของบริษัท เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐานและ

วิธีการมอบฉันทะ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดจัดทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแตงตั้ง

กรรมการ บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่ผาน

มา บริษัทไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุม

นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเปนการริดรอนสิทธิของผูถือ

หุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได นอกจากนั้น บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใช

เพื่อประโยชนสวนตน โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ “การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน” 

 

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับ

บริษัท ซึ่งสงผลตอความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได บริษัทจึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่

ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึง การจัดใหมีชองทางสําหรับใหผูมีสวนไดเสีย

สามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ อันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได ซึ่งไดแสดง

รายละเอียดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและไดเผยแพร

คูมือดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)  

 

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 

โดยบริษัทไดเพิ่มเนื้อหาในสวนของ นโยบายการปฏิบัติตอคูคาในสวนของการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสียได

ในหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการ
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ดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วใน

เรื่องตางๆ เชน 

- จัดสงรายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management 

Discussion and Analysis : MD&A) ตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กําหนด โดยงบการเงินของ

บริษัท ไมมีรายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข รวมทั้งไมมีประวัติการถูกส่ังใหแกไขงบการเงิน

จากตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพรคําอธิบายและ

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) สําหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบนเว็บไซตของ

บริษัท และผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 

- เปดเผยหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดไดใน 

“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

- เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 

“รายการระหวางกัน”   

- เปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับ

แตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทจะเปนผูประสานงานในการจัดสงรายงาน

ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีขอมูลการถือ

ครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัทในป 2558 ดังนี้  

 

กรรมการ/ ผูบริหาร 

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2557 

ไดมา / (จําหนายไป) 

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2558 

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 - 2,428,972 

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. นางอมฤดา สุวรรณจินดา* - - - 
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กรรมการ/ ผูบริหาร 

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2557 

ไดมา / (จําหนายไป) 

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2558 

13.นางรัชดา นิวาศะบุตร - - - 

14.นางสาวดวงกมล ตัณตระบัณฑิตย - - - 

15.นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล* - - - 

หมายเหต ุ นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 * นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล ไดลาออกจากการเปนผูบริหารเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

 *   นางอมฤดา สุวรรณจินดา ไดแตงตั้งเปนผูบริหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ดังนี้ 

1) กรรมการและผูบริหารตองยื่นรายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการหรือผูบริหารตามแบบรายงานที่กําหนด 

2) กรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียภายใน 30 วันหลังจากมีการ

เปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กําหนด 

3) รายงานการมีสวนไดเสียจะตองจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดสงสําเนาให

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริษัทไดรับรายงาน

ดังกลาว 

 โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผาน

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 

 

4.1 การจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของตลาด

หลักทรัพยฯ ดังนี้ 

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

 คณะกรรมการไดจัดใหมีการจัดทํารายงานประจําปที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนไปตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผาน

มา เชน โครงสรางขององคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสราง

คณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

ตางๆ เปนตน  
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-   เว็บไซตของบรษิัท  

คณะกรรมการตระหนักดีวาในปจจุบันการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซต เปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว      

ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลและนาเชื่อถือ 

ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท 

(www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ไดเคยเปดเผยไวในรายงาน

ประจําป เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ขาวที่บริษัทเผยแพร งบการเงิน รวมทั้งรายงาน

ประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวนโหลดขอมูล

ดังกลาวไดเปนตน  

-  นักลงทุนสัมพันธ 

 บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรม

ตางๆ ของบริษัทกับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของ

บริษัท กิจกรรมจัดการลงทุน (Road show) การประชุมรวมกับนักวิเคราะห การประชุมทางโทรศัพท เปนตน  

ทั้งนี ้ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่หมายเลข 0 2685 0025 หรือที ่

www.onetoonecontacts.com ที่อีเมล investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณของ

นักลงทุนสัมพันธไวเพื่อถือปฏิบัติดังนี้ 

จรรณยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ 

1. ปฏิบตัิหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2. เปดเผยขอมูลทีจ่ําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทกุกลุมอยางเทาเทียม 

3. เปดโอกาสใหบุคคลทีเ่กี่ยวของทกุกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได 

4. ปฏิบตัิหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสยีเปนที่ตั้ง 

5. รักษาความลับของบรษิัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน 

6. ปฏิบตัิหนาที่อยางเต็มที่และมคีวามเปนมืออาชีพ 

7. หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

8. ปฏิบตัิตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงนิและแนวปฏบิัติในการซ้ือขายหุนทีบ่ริษัท

ไดกําหนดไว 

นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 

บริษัทยังไดจัดประชุมแถลงขอมูล ผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห และ

ประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

ไดซักถามขอมูลตางๆ 

โดยในป 2558 บริษัทในกลุมสามารถมีการเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน เปนระยะๆ อยาง

สมํ่าเสมอตามแผนงาน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห และนักลงทุน   จํานวน  60 ครั้ง 

- กิจกรรมแถลงขาวเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  จํานวน    4 ครั้ง 

- กิจกรรมโรดโชว  (Roadshow)    จํานวน  14 ครั้ง 
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4.2 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ไดแก  

- โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการแตละคณะ  

- คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและ

โปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียง

พอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความ

รับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และเสนอคาตอบแทนของกรรมการในแตละป 

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ   

 ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวรวมทั้งคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป         

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

“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

 

4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน ที่

ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ

การที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา มี

คุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับ และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของ

รายงานทางการเงินอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยและ 

ก.ล.ต. 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการ

บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน 

เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจําป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป (Annual Report) ของ

บริษัทดวย   

 

หมวดที่ 5 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องตางๆ เชน องคประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้ง
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1  คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส 

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอ

การประกอบธุรกิจของบริษัท เชน ทักษะดานบัญชีการเงิน ดานการจัดการ ดานกลยุทธ ดานกฎหมาย และดานการ

กํากับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมิไดมีการกีดกันทางเพศ แตอยางใด อันจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ทาน มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติ

ของกรรมการบริษัทตามทีไ่ดกําหนดไวใน “โครงสรางการจัดการ” นอกจากนั้นกรรมการทั้ง 10 ทาน ยังไดอุทิศเวลา 

และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางเต็มที่ โดยสามารถดูจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของ

กรรมการ แตละทานไดในหัวขอ “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” 

 

5.2 ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน

โดยรวม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจัดการมิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เปนกรรมการอิสระตามความหมายของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร โดยประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้ 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว 

2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบรษิัท 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝาย

เทากัน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  

1.   บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัท 

2.   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

3.   มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบรษิทั ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบยีบวิธีปฏบิัตขิองบริษทัเรื่อง

อํานาจอนุมตัิดําเนนิการ 
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4. การดําเนินงานใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท 

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจชวง ที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ

อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 การถวงดลุของกรรมการ 

บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจํานวนดังกลาวมี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คนที่มีความเปนอิสระอยาง

แทจริงจากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการ

กํากับดูแลกิจการดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของ

บริษัท และเพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจัดการมิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณเกี่ยวกับ

ธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู  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 คือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ      

นายธนานันท วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ นายศิริชัย รัศมีจันทร และนายประชา พัทธยากร เปนผูที่มี

ประสบการณ การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

การมีโครงสรางกรรมการดังกลาว เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ

ตัวแทนของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระและมีการถวงดุลที่เหมาะสม   

 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ 

บริษัทไดมีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหาร

จัดการเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูมีสวนไดเสียทุกฝายไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการ

ขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวย
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ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไป

ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ 

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) สวนกรรมการผูจัดการทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ หรือผูนําคณะผูบริหารของบริษัทในการ

บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

 

5.3 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ 

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการ

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 

10 ทาน ไมมีทานใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา

คณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพไดดีเกินกวานโยบายที่

กําหนดไว  

—  นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง โดย

กําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงใหคณะกรรมการบรหิาร

ทราบเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัท หรือเปน

การแขงขันกับกิจการของบริษัท  

 

5.4  ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยาง

โปรงใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ “การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด” 

 

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 และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือแกผูหนึ่งผูใดไมดําเนินการใด ๆ ที่

เปนการขัดแยง  หรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่
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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    การติดตามดแูลในเรื่องจรยิธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทไดมีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผานทางชองทางตางๆ อีกทั้งบริษัทยังได

กําหนดใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เปน

หนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะตองทําการสอดสองดูแล รวมถึงใหคําแนะนําและคําปรึกษาในกรณีที่

ประสบปญหาในการตัดสนิใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไมไดกําหนดไว โดยคําแนะนําดังกลาว

จะตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย ไมขัดตอนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะตองไมสงผลเสียตอ

ภาพลักษณของบริษัท รวมถึงจะไมสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอีกดวย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการ

ดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

ในกรณีที่ปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมทางธุรกิจ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามสมควรแกกรณี

เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินงานที่ถูกตองหรือตักเตือนแลวแตกรณี ทั้งนี้ผูที่กระทําผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย 

และยังอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นขัดตอกฎหมาย 

อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกชองทางหนึ่งในการรับแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน หรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด

กฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียม โดยบริษัทไดกําหนด

ขั้นตอนและวิธีการแจงเบาะแส รวมถึงการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่อง “ขั้นตอนและ

วิธีการแจงเบาะแสและการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส” 

 

5.5.3    การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และชวยแบงเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต างๆ ที่ สํ าคัญตอบริษัท  โดย

คณะอนุกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริหาร   

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
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- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

- คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน 

สําหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และองคประกอบของแตละคณะไดแสดงไวในหัวขอ                    

“คณะอนุกรรมการ” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังไดกําหนดใหมีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตางๆ และ

เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

 

5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมประจําไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทไดจัดสงกําหนดการประชุมเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการ

แตละทานทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได ซึ่งในหนังสือ

เชิญประชุมมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา 

หนวยงานเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อให

คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม นอกจากนั้น หากกรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอ

เรื่องเขาสูวาระการประชุมก็สามารถกระทําได โดยการแจงลวงหนากอนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเปน

วาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติม  ในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท

กําหนดใหคณะกรรมการมีจํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการวาตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 

ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในป 2558 คณะกรรมการมีการเขารวม

ประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ดังนี้  

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง

เปนกรรมการ 

วาระการ

ดํารง

ตําแหนง 

 (ป / เดือน) 

การเขารวม

ประชุม / การ

ประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง) 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ /กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 

2. นายชัยศักดิ์  อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ /กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 
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รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง

เปนกรรมการ 

วาระการ

ดํารง

ตําแหนง 

 (ป / เดือน) 

การเขารวม

ประชุม / การ

ประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง) 

3. นพ.ระเฑียร  ศรีมงคล กรรมการอิสระ /ประธาน

กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการ

กํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 

4. นพ.ไพโรจน  บุญคงช่ืน กรรมการอิสระ /กรรมการ

ตรวจสอบ /  กรรมการกํากับดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง  

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 

6. นายวัฒนชยั  วิไลลักษณ กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 

7. นายธนานันท  วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 6/7 

8. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 7/7 

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 6/7 

10. นายประชา  พัทธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 มีนาคม 2556 2 ป 9 เดอืน 6/7 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2558 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ซึ่งสรุป

สาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณาไดดังนี้ 

- รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2557 และผลการดําเนินงานรายไตรมาสของป 2558 

- พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2559 

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2557 และรายไตรมาสของป 2558 

- รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสําหรับป 2557 

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ

ประชุมครั้งกอน 
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- รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ (MD) และเลขานุการบริษัท 

ประจําป 2558 

- พิจารณาการแกไข ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฏบัตร

คณะอนุกรรมการ 

- พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจําป 2558 

- พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 2558 กอนนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน 

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  

- พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป 2557 และจายเงินปนผลระหวางกาล 

- พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

- พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2558 

- พิจารณาอนุมัติการทําประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่ของบริษทั 

- พจิารณาการตอสัญญาวาจางการใหบริการดานบริหารและการจัดการกับ                          

บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น 

- รับทราบผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ป 2558 

- รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption บรษิัทจดทะเบียน

ไทย ป 2558 

- พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูจดัการทั่วไป 

- พิจารณาอนุมัติแตงตัง้เลขานุการบริษทัแทนเลขานุกรบริษทัที่ลาออก 

- พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนในบริษทั วันทูวัน (คอมโบเดีย) จํากัด 

- พิจารณาอนุมัติอัตราการขึ้นเงินเดอืนประจําป 2559 การกําหนดโบนัสประจําป 2558 และ

นโยบายการจายโบนัสประจําป 2559 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะและรายบุคคล คณะอนุกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษทัประจําป 2557 

- พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษทัประจําป 2558 

- พิจารณาอนุมัติกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ และประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2559 

- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนนิงานของบริษทั 
 

ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ

รับรองจากคณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

นอกจากนี้ ในระหวางปกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปราย

ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย 
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2) คณะอนกุรรมการ 

ในป 2558 คณะอนุกรรมการชุดตางๆ มีจํานวนครั้งในการประชุม และประวัติการเขารวมประชุมของ

กรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้ 

 

รายชื่อ 

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง   

คณะกรรมการ 

เพื่อความ

ยั่งยืน 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 5/5   5/5   

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 5/5  2/2    

3. นพ.ระเฑียร  ศรีมงคล 5/5  2/2 5/5   

4. นพ.ไพโรจน  บุญคงช่ืน 5/5  2/2 5/5   

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  12/12   3/3  

6. นายวัฒนชยั  วิไลลักษณ  12/12   3/3  

7. นายธนานันท  วิไลลักษณ     3/3  

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

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร  12/12 2/2  3/3  

10. นายประชา  พัทธยากร  12/12   3/3  

11.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน     3/3 2/2 

12.นางรัชดา นิวาศะบุตร     3/3 2/2 

13.นางสาวดวงกมล ตัณตระบัณฑิตย     3/3  

14.นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล1      0/0 

15.นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ2      0/0 

 

หมายเหต ุ    1 นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล ลาออกจากคณะกรรมการเพ่ือความยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

        2 นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ลาออกจากคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

 

3)    การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

ในระหวางปกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดการ ที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย 
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คณะอนุกรรมการทุกคณะไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงาน

ผลการปฏิบัตินาที่ตอคณะกรรมการบริษัทยางสม่ําสมอ โดยไดรายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผานมา

ตอผูถือหุนในรายงานของคณะอนุกรรมการแตละคณะซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

5.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน 

เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่หัวขอ 

“จริยธรรมธุรกิจ” 

 

5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

สามารถดูรายละเอียดไดใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง” และ “การตอตานการทจุริต คอรรปัชั่น” 

 

5.8 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท และหัวหนางานตรวจสอบ 

 ภายใน 

5.8.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และ

กรรมการรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ

รายบุคคล ทั้งยังเปนการทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

บริษัทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ โดย

จะนําผลการประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัท้ังคณะ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง

คณะ ประจําป 2558 เพื่อมุงเนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งใช

แบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัท

เพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. โครงสรางของคณะกรรมการ 

2. การกําหนดกลยุทธและทิศทางบริษัท 

3. การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ 

4. ความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ 

ผลการประเมินการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะในรอบป 2558 ที่ผานมา ซึง่ประเมนิโดย

กรรมการบริษัททั้ง 10 ทาน ในภาพรวม 4 หัวขอ อยูในระดบัดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 96.36 
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 การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

รายบุคคล ประจําป 2558 เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปน

รายบุคคล และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง โดยเปนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ซึ่งใช

แบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัท

เพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ 

2.  บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

3.  การประชุม 

4.  การพัฒนาตนเอง 

ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล ในรอบป 2558 ที่ผานมา           

ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ทาน ในภาพรวม 4 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 97.50 

 

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตางๆ เปนประจํา

ทุกป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแตละคณะใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และเปนไปตามหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชแบบประเมินที่

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม 2558 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับกรรมการในแตละคณะอนุกรรมการเพื่อการ

ประเมินผล แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่องตางๆ 

ดังนี้ 

1. โครงสรางของคณะกรรมการ  

2. หนาที่ความรับผิดชอบ  

3. การติดตามการปฏิบัติงาน  

4. การประชุม  

5. การพัฒนาและฝกอบรม  

 

สําหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการ

ปฎิบัติงานของตนเองในรอบปที่ผานมาวามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม และมี

ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จึงไดจัดใหมีการประเมินผลดังกลาว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง

ตางๆ ดังนี้  
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1. องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  

3. การฝกอบรมและทรัพยากร  

4. การประชุม  

5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

6. ความสัมพันธกับผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูบริหาร  

7. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบภายในอนาคต  

 

ผลประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการแตละคณะเปนดังนี ้ 

 ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

(รอยละ) 

1. คณะกรรมการบรหิาร    ดีเยี่ยม 99.68 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    ดีเยี่ยม 96.50 

3. คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ดีเยี่ยม 98.84 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   ดีเยี่ยม 99.05 

5. คณะกรรมการตรวจสอบ ดีเยี่ยม 96.44 

6. คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ดีเยี่ยม 94.00 

 

5.8.3  การประเมินกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏบิัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจํา

ทุกป เพื่อนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และไดมีการจัดสงแบบ

ประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี ้

1. ความเปนผูนํา 

2. การกําหนดและปฏบิัติตามแผนกลยุทธ 

3. การวางแผนและผลปฏบิัตทิางการเงิน 

4. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

5. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

6. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

7. การสืบทอดตําแหนง 

8. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 

9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 

ผลการประเมินกรรมการผูจัดการในรอบป 2558 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 9 ทาน          

ในภาพรวม 9 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 96.58 

 



 

 

64 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

5.8.4  การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการ

ประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเลขานุการบริษัท ในการกํากับดูแลใหคณะกรรมการ

บริษัทปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. โดยใชแบบประเมินที่ไดรับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2558 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมิน

จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. ทักษะความรูความสามารถของเลขานุการบริษทั 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

3. การติดตอและประสานงาน 

4. การจัดเก็บเอกสาร 

5. การจัดประชุม 

6. การกํากับดูแลกิจการ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทในรอบป 2558 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ทาน 

ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 90.82  

 

5.8.5 การประเมินหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและฝายตรวจสอบภายใน ทั้งงาน

ตรวจสอบภายในและงานใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความ

เสี่ยง และการควบคุมขององคกร โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ใน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และไดมีการจัดสงแบบ

ประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค อํานาจหนาที ่ความรับผิดชอบ 

2. ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

3. วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน 

4. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. การบริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน 

6. ความรู ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2558 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 88.92 
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5.9 การพฒันากรรมการและผูบรหิาร   

บริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่

จําเปนอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที่ โดยจัดใหมีคูมือกรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผู

ประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสรางธุรกิจ โครงสรางกรรมการ ขอบเขตอํานาจหนาที่ กฎหมายที่ควร

ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

 ความรูทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการ

ดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท 

 จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

การดําเนินธุรกิจของบรษิัท 

 

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ บริษัทยังไดสนับสนุนใหกรรมการได

เขารวมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมทั้ง

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกีย่วของกับการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งมกีรรมการที่ผานการอบรมหลักสูตร DCP จํานวน 4 ทาน ผาน

การอบรมหลักสูตร DAP จํานวน 3 ทาน  และผานการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP จํานวน 3 ทาน ประวัติการ

อบรมหลักสูตรตางๆ ของกรรมการแตละทานไดแสดงไวในหัวขอ “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท 

และหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน” โดยในแตละปบริษัทจะนําสงหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันตางๆ ใหกับ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเขารวมการอบรมแตละหลักสูตรตามความตองการของกรรมการ  

 

ในป 2558 มีกรรมการที่ไดเขาอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู คือ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ เขารวม

อบรม อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.รุน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน และ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุนที่ 2) สถาบันวิทยาการ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 

1.2 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
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วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559  ซึ่งไดมีการเพิ่มเติมนโยบายการฟอกเงิน และนโยบายดานภาษี รวมถึงปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติ

ตอคูคาในสวนของการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะ

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงานไว

ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานไดมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัทไดกระทํา

กับบุคคลภายนอกซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตนและในเรื่องการทําธุรกิจที่

แขงขันกับบริษัทหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

4. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบรษิัท หรือใหขอมูลภายในแกบคุคลอืน่ เพื่อประโยชนใน

การซื้อขายหุนของบริษทั และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงิน หรือ

ขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 

5. ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัท และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว  พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปนความลับ

ของบริษัท เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานใน

อนาคตของบริษัท หรือขอมูลอื่น  ๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่

เกี่ยวของเปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่

เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได

เปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ

ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองไมอยูในที่ประชุม เพื่อรวมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทที่เกิดขึ้นในป 2558 ได

แสดงไวใน “รายการระหวางกัน” 

 

 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  

บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม โดยมี

นโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา 

สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน 

สิทธิในการรับสวนแบงกําไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการ
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บริหารงานที่สําคัญๆ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับได

แสดงไวในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน  

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการ

บรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทไดดูแลและปฏิบัติอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย 

และสวัสดิการที่เหมาะสม เชน การจัดใหมีพยาบาลอยูประจําหองพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสํานักงานของบริษัท 

โดยจะมีแพทยเขามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บปวยสัปดาหละ 2 วัน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลแก

พนักงาน (กรณีผูปวยนอก) ที่เขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะไดรับ

อัตราวงเงินคารักษาพยาบาลตอปตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในป 2558 มียอดจํานวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัท

ยอยไดเบิกคารักษาพยาบาลดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 570,777.19 บาท อีกทั้งบริษัทยังจัดใหมีการทําประกัน

สุขภาพกลุม (กรณีผูปวยใน) ใหกับพนักงานของบริษัทผาน บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด 

(AIA)   อีกดวย นอกจากนั้น บริษัทยังจัดใหมีการประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี 

การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางานโดยใชช่ือกองทุนวา 

“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแลว” มีประกันสังคมใหกับพนักงาน เงินกูยืมกรณีประสบ

อุบัติภัยหรือการเจ็บปวย เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดใหมีสถานที่ออกกําลัง

กาย (Fitness) รวมทั้งสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท เปนตน  

 

บริษัทยังไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน

บริษัท การอบรม  ผานระบบ e-learning การสงพนักงานไปฝกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาแก

พนักงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานไดในหัวขอ 

“บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

นอกจากนั้น บริษัทไดใหความสําคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย ดังนี้ 

1. บริษัทจะมุงมั่น พัฒนา และสรางสรรคระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย 

2. บริษัทจะดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 

3. บริษัทจะดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บปวยอันเนื่องจากการ

ทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการ

ดูแลสุขภาพของพนักงาน 

4. บริษัทจะใหการสนับสนุนทรัพยากร อยางเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย โดยมุงมั่น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน 

5. บริษัทถือวาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดของกฎหมาย 
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นอกจากนั้นบริษัทยังไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1. แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยและผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตาม

นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเครงครัด 

2. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ มีความรู จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบรวมกัน เชน จัดใหมีการอบรมและปลูกจิตสํานึก

พนักงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการอบรมดานสุขภาพ โดยจัด

สัปดาหสุขภาพ และจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน  

3. กําหนดการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป พรอมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน 

4. การใชระบบสแกนลายนิ้วมือเขา-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมีสทิธิเขา-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

พนักงานและบรษิัท 

5. จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปจจุบัน และบริการทางการแพทยเบื้องตนในทุกสํานักงาน 

6. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเปนประจําทุกป 

7. จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย Fitness Center และสงเสริมใหมีการแขงกฬีาทั้งภายในและภายนอกบริษทั  เพือ่สงเสรมิสุขภาพ

ของพนักงาน 

 

สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในป 2558  

บริษทัไมมีอุบัตเิหตจุากการทํางานถึงขัน้หยุดงาน  

 

บริษัทไดมีการอบรมและแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดย

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

บันทึกไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทไดเปดเผยจรรยาบรรณของ

พนักงานไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา  

บริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคาซึ่งเปนผูมี

พระคุณของบริษัท จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุงมั่นที่จะจัดหา 

พัฒนา และผลิตสินคารวมทั้งบริการของบริษัทใหมีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อสนองความตองการของ

ลูกคา รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  ใน

ป 2558 บริษัทไดปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการใหบริการโดยเพิ่มรูปแบบการใหบริการแบบ Multi-Channel Contact 

Center  ในการขยายการใหบริการที่ครอบคลุมกับความตองการของลูกคา และบริษัทไดนําระบบ Cloud Contact Center 

และ Social Media Monitoring ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนที่นิยมในตางประเทศมาใหบริการกับลูกคาเพื่อ

พัฒนาธุรกิจ 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอคูคา  

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับคูคาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวย

ความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัท โดยในการคัดเลือกคูคาเปนไปอยางโปรงใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
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กับคูคาและคูสัญญา เยี่ยมเยียนคูคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไมรับ

ผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา รวมถึงไมกระทําการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาเขาใจ

ผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญาและติดตาม

ขาวสารวาคูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือไม หากพบวาคูคามีพฤติกรรมดังกลาว บริษัท

จะหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่มีพฤติกรรมดังกลาว อันไมชอบดวยกฎหมาย 
 

ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตอคูคาอยางเครงครัด โดยมีการคัดเลือกคูคาที่มีมาตรฐานเพื่อเขาไปใน

ทะเบียนผูขาย มีการเปรียบเทียบราคากอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไมกระทําการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือ

ปลอยใหเกิดการกระทําดังกลาว รวมทั้งคูคาตองไมเสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท 

นอกจากนี ้คูคาจะตองไมใหของกํานัลหรือเสนอผลประโยชนสวนบุคคลไมวาในรูปแบบใดแกพนักงานอันเปนผลมา

จากการติดตอกับคูคา นโยบายดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูบริหารภายใตเอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังไดรับการ

ตรวจสอบจากผูตรวจสอบที่เปนกลางทั้งภายใน และภายนอกองคกร 

 

 นโยบายการปฏบิัติตอเจาหนี ้  

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญา 

หรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในการชําระคืนหนี้ เงินกูยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบใน

หลักประกันตางๆ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวได บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา

เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

 

 นโยบายการปฏบิัติตอคูแขงทางการคา   

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม สงเสริมการคาเสรี และได

กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา

ดวยวิธีการที่ไมสุจริต ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ไมแทรกแซง หรือทําการสิ่งใดในทางลับตอคูแขงทางการคา ให

ไดรับผลกระทบในเชิงลบ และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา โดย

บริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทํา

ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

 

 นโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดตอกับผูมีสวนไดเลีย ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทยอย และ

บริษัทรวม จะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยบริษัทไดเปดเผยนโยบายที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือจริยธรรมของบริษัท

และเว็บไซต  (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น และผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมา ไดเปดเผยไวแลวในหัวขอ “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น” 
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 นโยบายการฟอกเงนิ 

บริษทัตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏบิัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัจะยึด

มั่นตามกฎหมาย และขอกําหนดดานกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครดั  

 

 นโยบายดานภาษ ี
 

บริษทัมีแนวปฏิบัตดิานภาษีใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองและครบถวน ดังนี ้

1. วางแผนและบรหิารจัดการดานภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

2. ดําเนินการนําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  

3. ดําเนินการใหมีการประเมนิความเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบกับการเสียภาษีอากรใหถูกตอง 

 

 ความรับผิดชอบตอสังคม สวนรวม และชุมชน   

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและสวนรวม ดังนั้น บริษัทจึงไดคืนกําไรสวน

หนึ่งใหแกสังคม โดยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสา

ธารณกุศลตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยมีสวนรวมทางสังคมในการใหการสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแกกิจกรรมที่

ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีในการใหการอุปถัมภ

กิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดานการศึกษา การพัฒนาความรูทางวิชาชีพ 

ความสามารถทางดานกีฬา การชวยเหลือผูดอยโอกาส การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ อยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้น 

บริษัทยังไดเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนที่อยูโดยรอบและบริเวณใกลเคียง โดยสรางสัมพันธที่ดีกับ

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และสามารถประสาน

ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

 

ในป 2558 ที่ผานมา กลุมบริษัทสามารถยังไดกําหนดแนวทางในการสงเสริม “สรางคนคุณภาพ สงเสริมสังคม

คุณธรรม” ผานโครงการและกิจกรรมสรางสรรคที่ใหประโยชนตอสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมดังกลาวในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”  

 

 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเปน

พลเมืองดีโดยการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ รับผิดชอบตอสังคมโดยการ

ใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดพรอมทั้งสงเสริมและรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง บริษัทมีนโยบาย

ใหพนักงานรวมมือกันในการอนุรักษและประหยัดทรัพยากร โดยไดมีการประชาสัมพันธเพื่อเปนการกระตุนให

พนักงานมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องผานสื่อตางๆ เชน ผานทาง e-mail ติดบอรดประชาสัมพันธ การประกาศผานเสียง

ตามสายของบริษัท สื่อเคลื่อนที่ จดหมายขาว และ Roadshow เชน การจัดโครงการภายใตคอนเซ็ปต “ล.ลิง บวก ลบ คูณ 

หาร” กระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อรณรงคใหความรู

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวันใหกับพนักงานภายในอยางทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีการอบรม
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พนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงใหพนักงานตระหนัก และเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคม” ภายใตหัวขอ “การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม” 

 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (รายงานแหงความยั่งยืน)  

บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (รายงานแหงความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงาน

ใหเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป หากบริษัทมีความพรอมมากขึ้นใหพิจารณาการจัดทํารายงานแยกจากรายงาน

ประจําป  

 

 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุก

คนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ

เรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงานและถือเปนความลับ ไม

สงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เปนตน ไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ซึ่ง

การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล  

นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ 

สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา บริษัทใหโอกาสแกพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดย

กําหนดผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และใหโอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน

ระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบอยางถูกตอง

และเปนธรรม  ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง   

 

นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการสื่อสารนโยบายดังกลาวใหพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผานทางเว็บไซต HR ของ

บริษัท (www.samarthre.com) อยางไรก็ตาม หากมีพนักงานทานใดเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องดังกลาว 

บริษัทยังไดเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ รองเรียน รองทุกข เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได ซึ่ง

ทางบริษัทจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน

รวมกัน 

 

●  นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชนพนักงานทุกคนจะตองลงนามในบันทึกขอตกลงการไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไม

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทมีการกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัทสามารถ 

และไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวร  การทํางานของพนักงาน เพื่อปองกันการใชซอฟตแวรที่

ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไมเกี่ยวของกับการทํางาน  

 

●  การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อ

สรางความยั่งยืนใหกับกิจการ โดยการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบอยางเพียงพอและ

โปรงใส การจัดใหมีชองทางสําหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชน และ
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สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทไดโดยการสงจดหมายทางไปรษณียตามที่อยูที่ไดแจงไวบนเว็บไซตของบริษัท 

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

มีดังนี้ 
 

 สงจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

1 อาคารอีสทวอเตอร ช้ัน 11  ซอยวิภาวดี 5 ถ.วิภาวดี-รังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผล

เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูสงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ โดยจะ

เก็บรักษาขอมูลของบุคคลดังกลาวไวเปนความลับ   

 

● ขั้นตอนและวิธีการแจงเบาะแสและการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส 

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดสนับสนุนใหพนักงานของบริษัท ชวยกันสอดสองดูแล       

หากพบการกระทําใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย หรือ

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดดังกลาว

แกบริษัทได โดยสงเรื่องพรอมเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่มีใหกับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยทําได

ทั้งนําสงดวยตนเอง ใสลงในกลองรับแจง หรือสงทางไปรษณีย โดยขอใหระบุชื่อและนามสกุลของผูแจงมาดวย เพื่อ

ความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอมูลเพิ่มเติม หากไมมีการระบุชื่อจะไมไดรับการพิจารณา 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะหและหากพบวามีมูลความจริง ก็จะนําเรื่องดังกลาวสงคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

ทั้งนี ้บริษัทจะปกปองพนักงานผูแจงเบาะแส โดยจะไมมีการเปดเผยช่ือผูแจงแกผูใดทั้งสิ้น จะรูเพียงประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเทานั้น 

 

พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจงเบาะแส และการปกปองพนักงานผูแจงเบาะแสดังกลาวไดโดยผานสื่อ

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

บริษัท (www.samarthre.com) เปนตน  

 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบนเว็บไซตของบริษัท

(www.onetoonecontacts.com) และไดมีการส่ือสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจใหกับผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทรับทราบผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และติดโปสเตอรที่

บอรดประชาสัมพันธของบริษัท นอกจากนั้นไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่สอดสองดูแลให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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9.2 คณะอนกุรรมการ 

 

โครงสรางคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะอนุกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Committee) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development 

Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และขอบเขตอํานาจหนาที่มดีังนี้ 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

1. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2. นายวิชัย ศรีขวัญ  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

นายทรงพล แสงขจรเกียรต ิ เลขานุการ* 
หมายเหตุ * นายทรงพล แสงขจรเกียรติ ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 

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 วากรรมการตรวจสอบรายใดเปนผูที่

มีคุณสมบัติดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ดวย 

วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะ

ไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาการดํารงตําแหนงเกินวาระที่

กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมกีารควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแตงตั้ง โยกยาย เลิก

จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอ

คณะกรรมการบริษัท  เพื่อประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน 

5. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

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

มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เปดเผยไวในรายงานประจาํปของบริษทั โดยตองมขีอมูลอยางนอยตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยฯ    

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ประธาน 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กรรมการ 

3. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 

5. นายประชา พัทธยากร กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 

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 
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3. พิจารณาและใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติตอไป 

4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

5.   มีอํานาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง

อํานาจอนุมัติดําเนินการ 

6. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

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 2558 มีดังนี้ 

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่

ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง   

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและ

พนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ ขอพึงปฏิบัติที่สําคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

4. เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ

บริษัท 

5. ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความตอเนื่อง และเหมาะสม 
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6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

4)   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ  กรรมการ  (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 

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ ของบริษัท ประธานเจาหนาที่

บริหาร ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ

บริษัท  คณะอนุกรรมการตางๆ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง ใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยูเสมอ 

4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 

5. พิจารณากลั่นกรอง โครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท 

6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายช่ือผูที่จะเสนอชื่อเปนกรรมการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วาไมไดเปนผูที่ถูกขึ้นบัญชีดํา

หรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หนวยงานเหลานี้จัดทําขึ้น 

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาดวย 

 

5)  บริหารความเสี่ยง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  ประธาน 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ 

3. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ 
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4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการ 

5. นายศิริชัย รัศมีจันทร   กรรมการ 

6. นายประชา พัทธยากร  กรรมการ 

7. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน  กรรมการ 

8. นางรัชดา นิวาศะบุตร  กรรมการ 

9. นางสาวดวงกมล ตัณตระบัณฑิตย กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ   เลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลัง

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ทาน 

ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห และตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงนั้น 

2. กําหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในสวนงานตาง  ๆตามความรับผิดชอบ 

3. กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตรการดังกลาวไดมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้น 

4. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการสํารวจ

ความเส่ียงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 

6) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ 

2. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน กรรมการ 

3. นางรัชดา นิวาศะบุตร กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวเิศษ เลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหมทุกปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังจาก

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมของบริษัท 

2. ใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายสังคมและส่ิงแวดลอม 

3. ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนโยบายสังคมและส่ิงแวดลอม

ของบริษัท 

4. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตางๆ ไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร ซึ่ง

บริษัทแสดงสาระสําคัญของการประชุมปที่ผานมาไวแลวในรายงานคณะอนุกรรมการแตละคณะ และแสดงจํานวนครั้งการ

เขารวมประชุมในปที่ผานมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการ” 

 

9.3  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  เพื่อทําหนาที่สรรหา  คัดเลือก  และ

เสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พรอมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ  โดยการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสรรหาขอมูลกรรมการโดยใชฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตาม

กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท 

รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาด เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ยกเวนกรณีที่มี

การแตงตั้งกรรมการเขาใหมหรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอรายชื่อผู

ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากอนที่จะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป  โดยการแตงตั้ง

กรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง โดยผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได นอกจากนั้น บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทไดเสนอช่ือกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมี

สิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง ทั้งนี้ สําหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการ

บริษัทไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ นอกจากนั้น 

คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ 

หรือพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอบริษัท  ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อ

ความยั่งยืน  ทั้งนี้ สําหรับการคัดเลือกกรรมการเขาดํารงตําแหนงในคณะอนุกรรมการดังกลาว จะตองผานขั้นตอน การสรรหา 
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คัดเลือกบุคคล เขาดํารงตําแหนงจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติตอไป 

 

แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตําแหนงผูบริหาร

วางลงซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคล

เขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงแลว บริษัทยังไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงขึ้น โดยทํา

การคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารดังกลาว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับ

ตําแหนงไดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ผูถือหุน ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะ

ไดรับการสานตออยางทันทวงที  

 

9.4 การกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในการจัดตั้งบริษัทใหมทุกครั้ง ฝายจัดการตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

กอนดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูบริหารเขาดํารงตําแหนง

กรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาว โดยผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม ตองรายงานผลการ

ดําเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรือการดําเนินเรื่องที่มี

นัยสําคัญตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัท ตองปฏิบัติตามที่นโยบายกําหนดและตองนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแตละปผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตองนําเสนอแผนงานประจําป 

เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม

เปนไปตามแผน ตองชี้แจงตอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปญหามาก จะถูกกําหนดใหชี้แจงใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารเปนกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝาระวังการบริหาร และการแกไขอยางใกลชิด  

สําหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทยอยและบริษัทรวมตองกําหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝาย

ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีขอบกพรองในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย 

คณะกรรมการบริหารจะสั่งใหปรับปรุงและแกไขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกลาวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทยอยมีการ

ทํารายการใดๆ ที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  ซึ่งตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม   

ผูถือหุนของบริษัทยอย เชน การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทยอย เปนตน รายการดังกลาวจะถูกนําเขาพิจารณาใน

คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยตอไป       

 

ในกรณีที่บริษัทยอยกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย บริษัทจะปฏิบัติ

เชนเดียวกับหลักเกณฑการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑในการ

ทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

กําหนด สําหรับการทํารายการของบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย บริษัทมิไดเขาไปกํากับดูแลในเรื่อง
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ดังกลาว เวนแตบริษัทยอยเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการที่

เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

 

9.5 การดูแลเรือ่งการใชขอมลูภายใน 

บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบ

ขอมูล และนําระบบการเขารหัสมาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเขาถึงขอมูล

ของบริษัทใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคน

รับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการ

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยพนักงานเขาใหมจะลงนามพรอมการลงนามในสัญญาวาจาง และยังไดกําหนดไวใน

จริยธรรมธุรกิจ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น

ในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินหรือขอมูลที่

สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท และเพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได

จัดทําหนังสือแจงกําหนดชวงเวลาการหามซื้อขายหุนทั้งปกอนเปดเผยงบการเงินใหกรรมการและผูบริหารทราบลวงหนา 

โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังไดจัดสงหนังสือแจงเรื่องดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารรับทราบอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ในป 

2558 บริษัทไมมีกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทไดมีการ

ประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องดังกลาวใหพนักงานของบริษัทรับทราบผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการ

กํากับดูแลกิจการประจําสัปดาห และติดโปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัท รวมทั้งไดแจงใหกรรมการและผูบริหาร

ทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัททั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ 

ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 

วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกําหนดโทษตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหหนวยงาน

เลขานุการบริษัททราบ เพื่ออํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดสงรายงานการถือครองหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. 

นอกจากนั้น บริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบรหิารดังกลาวในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อยางไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผูบริหารละเมิดกติกาดังกลาว บริษัทจะทําหนังสือ

ตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ําในเรื่องดังกลาว 

 

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ

เปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกครั้งกอนทํารายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะตองไมอยูในที่ประชุมเพื่อรวม

พิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทจะทําการ

เปดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ 

กําหนด โดยแสดงไวในหัวขอ “รายการระหวางกัน”   

 



 

 

81 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

บริษัทไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได

ระบุไวในหมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใตเรื่อง “ความขัดแยงทางผลประโยชน” โดยบริษัทไดแจง

แนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให

เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยางสม่ําเสมอและ

เครงครัด 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด จํานวน 800,000 บาท และ 115,000 บาทตามลําดับ โดยมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชี เชน คาเดินทาง       

คาถายเอกสาร และอื่นๆ รวม 17,470 บาท นอกจากนี้บริษัทยอยในตางประเทศไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหกับ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดในประเทศนั้นๆ   

 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ  

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
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บริษัทยังไมมีนโยบายดังกลาว แตบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษัทมิไดกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เปนผูบริหารไปดํารงตําแหนงกรรมการไวไมเกิน 2 แหง 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแตละทานไว

ไมเกิน 5 แหง นอกจากนั้น บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหาร

ระดับสูง โดยกําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงให

คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยาง

เดียวกับบริษัท หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาเสนอแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ และมีเวลา

อยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

2.   บริษัทไมมีกรรมการอิสระทีเ่ปนผูหญิงอยูในคณะกรรมการบรษิัท อยางไรก็ตามบรษิัทมีกรรมการซ่ึงเปนผูหญิงอยู

ในคณะกรรมการบรษิัท 1 ทาน ทั้งนี้บรษิัทมิไดมีการกีดกันทางเพศแตอยางใด  

3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนการเปนกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 40.0 ซึ่งนอยกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ที่กําหนดไวที่มากกวารอยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารคิดเปน

รอยละ100 ซึ่งมากกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดไวที่รอยละ 66  

4.   บริษัทยังไมไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action 

Coalition: CAC) อยางไรก็ตาม ในป 2558 บริษัทไดเขาสมัครเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศ

ไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเขารับการอบรม และคําแนะนํากระบวนงานในการตอตาน

การทุจริต โดยบริษัทไดจัดสงผูแทนเขารวมประชุมกับเครือขายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดศึกษาขั้นตอน

ปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาดูความเหมาะสมและความพรอม เพื่อการ

เขาเปนแนวรวมตอไป 
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10.   ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ

ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมดาน CSR ที่กระทํามาอยางตอเนื่องใน

รูปแบบของการจัดโครงการสงเสริมนวัตกรรม การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และการบริจาคแลว บริษัทยังดําเนินการใหเปน

รูปธรรมมากขึ้น ดวยการจัดตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความยั่งยืนขึ้น ซึ่งประกอบดวยกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของ

บริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่รวมกัน เพื่อกําหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ

สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัทอยางเปนรูปธรรม อันจะนํามาซึ่งแนวทางในการติดตามความกาวหนา และประเมินผลการ

ดําเนินงานดาน CSR  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดย

บริษัทไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  ดังนี้  

 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

1. ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ 

2. สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา

สวนตัวเพื่อทําประโยชนใหแกชุมชนสวนรวม 

3. สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางรวมกันในการ

พัฒนา และดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร 

4. สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย มีการ

พิจารณาประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตามระดับนัยสําคัญ เพื่อดําเนินการอยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีนโยบายและ 

กลยุทธที่ใชในการดูแลผูมีสวนไดเสีย ดังนี้  

 

ผูมีสวนไดเสีย นโยบายและกลยุทธท่ีใชดูแล 

1. ลูกคา พัฒนาสินคาและบริการ ใหทันสมัยมีคุณภาพ มีราคาที่เปนธรรม เพื่อตอบสนองความ

ตองการที่หลากหลายของลูกคา รวมทั้งเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดี

ระหวางลูกคาและบริษัท  

2. พนักงาน เคารพในสิทธิสวนบุคคล มีการจางงานอยางเปนธรรม พัฒนาความรูความสามารถ และมี

การฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อ

การพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดใหมี

สวัสดิการที่เหมาะสม  

3. คูคา จัดหาสินคาและบริการอยางมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแขงขันทางการคา ตามสัญญา 
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ผูมีสวนไดเสีย นโยบายและกลยุทธท่ีใชดูแล 

และจรรยาบรรณ 

4. ผูถือหุน ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

5. เจาหนี ้ ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

6. สังคม สวนรวม และ    

    ชุมชน 

ใหความสนับสนุนชวยเหลือในทุกทาง สรางความสัมพันธที่ดีและประสานความรวมมือในการ

พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงาน ในองคกรตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผานสื่อและกิจกรรมภายใน 

7. สิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความ

ป ล อ ด ภัย   ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ธร ร ม ชา ติ แ ล ะ ร ณร ง ค ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมใหความรูและฝกอบรมพนักงานในองคกร เรื่อง

สิ่งแวดลอม 

8. คูแขงทางการคา ดําเนินธรุกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม 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 โดยการสง

มอบบริการที่มากกวาลูกคาคาดหวังดวยคุณภาพมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 

การเปนผูใหบริการอันดับหนึ่งในการนําเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที่ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดทุกรูปแบบดวยสินคาและบริการที่เปยมดวยคุณภาพเราพรอมตอบสนองทุกความตองการในงานดาน

บริการอยูเสมอ และเราไมเคยหยุดนิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพดาน

งานบริการ ใหแกทุกธุรกิจของลูกคา 

 

ในสวนของพนักงาน  บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และเปนปจจัยแหง

ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดําเนินการใหมีการจางงานอยางเปนธรรม และมีการฝกอบรม
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เพื่อใหความรูแกพนักงานโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานเอง  รวมถึง

การใหความรูและสงไปอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดย

รายละเอียดแสดงไวใน “ ขอ 5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม” รวมทั้งกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ซึ่งแสดงรายละเอียดไวแลวในหมวด “โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “นโยบายการบริหารและพัฒนา

บุคลากร” 

 

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษัทฯ ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม (นโยบายการ

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่ไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแลว สามารถดูรายละเอียดไดที่หมวด “การ

กํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซตบริษัท (www.onetoonecontacts.com) โดยยึดหลักในการ

ปฏิบัติ 9 ประการ คือ 

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

3. การตอตานการทุจริต 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

6. ความรับผิดขอบตอผูบริโภค 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

8. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวน 

 ไดเสีย 

 

การดําเนินงานตามหลักการ 9 ประการมดีังนี้ 

 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

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.) 



 

 

86 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งในป 2558 บริษัทไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” 

 

ทั้งนี้ในปผานมา บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยบริษัทไดรับผลการประเมินดานการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2558 ในระดับ “ดีมาก” หรือ “4 ดาว” ซึ่งเปนคะแนนระดับสูงสุด และ ติดลําดับ Top 

Quartile ของกลุมบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดตั้งแต 1,000-2,999 ลานบาทขึ้นไป จากการสํารวจของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยางไรก็ตาม บริษัทจะมุงมั่นพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหดี

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 บริษัทไดคะแนนอยูในระดับ 

“ดีเยี่ยม” 

 

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 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง 

“การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธรุกิจ” 

  

3. การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

กําหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตโดยกําหนดไวในคูมือจริยธรรมของบริษัท 

ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ที่ประชุม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2558  ไดทบทวนนโยบายการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น และเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 พิจารณาอนุมัติใหแกไขนโยบายการตอตานการ

ทุจริตใหสมบูรณ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาความยั่งยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยนโยบายดังกลาวครอบคลุมประเด็นตางๆ คือ 

• ความเปนกลางทางการเมืองและการชวยเหลือทางการเมือง 

• การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  

• การรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด  

 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น ดังนี้ 

• กระบวนการในการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง  
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• การปองกัน  

• การจัดอบรมและส่ือสาร  

• การรายงานและชองทางการรายงาน  

• การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการกระทําผิดดานทุจริต หรือกระทําผิด

จริยธรรม พบเพียงขอบกพรองจากการไมปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งไดมีการแกไขและชี้แจงระเบียบ

ปฏิบัติที่ถูกตองใหพนักงานทราบแลว นอกจากนี้ ไมมีกรรมการและผูบริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท และไมมีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความลมเหลวในการทําหนาที่

สอดสองดูแลของคณะกรรมการ โดยบริษัทไดเปดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือ

จริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต www.onetoonecontacts.com เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริต คอรรัปชั่น 

และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมา และการเขารวมอบรมเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต 

ไดเปดเผยไวแลวในเรื่อง “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น” 

  

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  สงเสริมและเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริม

ความเสมอภาค  ไมแบงแยกเพศ  และชนชั้น  ไมใชแรงงานเด็ก 

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน พรอมทั้งปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน

ของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้  

 

• สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

- บริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวน

บุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ 

- การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล 

- บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอื่น 

 

• การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค 

- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ 

สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา 

- พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การ

งานตามระเบียบขอบังคับของบริษัท  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไมสรางความเสื่อมเสียตอ

ภาพลักษณบริษัท  
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- บริษัทใหโอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม

ตามระเบียบของบริษัทและใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

- การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม 

- ในการปฏิบัติหนาที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับความแตกตางทางกายและจิตใจ  

เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง 

- ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรือการกระทําที่ไมเปนธรรม 

- ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

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

อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดหรือเทาเทียมกับอัตราคาจางคาตอบแทนของบริษัทชั้นนําอื่นๆ โดยปนี้ไดเตรียม

ความพรอมในการปฏิบัติ ตามขอกําหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

 ในสวนของสวัสดิการตางๆ บริษัทจัดใหมีการประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณ ี   

มีการตรวจสุขภาพประจําป มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางาน   

มีประกันสังคมใหกับพนักงาน มีการจัดเงินกูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือเจ็บปวย มีเงินเชวยเหลือกรณีพนักงานหรือ

บุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งมีสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท 

เปนตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง 

“นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน”  

3. กําหนดใหมี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดใหมีนโยบายและระบบความปลอดภัยและ

สุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย  รวมทั้งดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทาง

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

เชน มีการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน มีการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป ใชระบบสแกนนิ้วมือ เขา-ออกประตู
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สํานักงาน จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล และใหบริการทางการแพทยเบื้องตน รวมทั้งใหบริการยารักษาโรคแผน

ปจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจําป โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ”  

ภายใตหัวขอ  “จริยธรรมธุรกิจ”  เรื่อง  “นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน”  

4. กําหนดใหมี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบงเปน 

-  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทกําหนดกลยุทธ และนโยบายดานทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหเหมาะสม มีการ

สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยยึดหลัก “ความรู ความสามารถ ควบคูกับความเปนคนดี” มีการคัดเลือกอยาง

โปรงใส เหมาะสมกับตําแหนงงาน เปนนโยบายที่มุงเนนการสรรหาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนั้นๆ 

ประสบความสําเร็จในสายอาชีพในกลุมสามารถ เพื่อนําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท   

-  การสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร บริษัทสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม โดยมุงเนนการ

สรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

-  การวางแผนพัฒนาอาชีพ บริษัทนําแนวทาง Competency มาประยุกตใชในองคกร เพื่อการวิเคราะห วางแผน 

และใชเปนแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแตละคน  

 -  การจัดฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพผูบริหารและพนักงาน 

-  การรักษาผูมีศักยภาพสูง และการวางแผนสืบทอดตําแหนง โดยจัดทําหลักสูตร และ/หรือ เครื่องมือในการ

บริหารและพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ มีศักยภาพสูง และเตรียมวางแผนความกาวหนาในอาชีพ  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” 

ภายใตหัวขอ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

กิจกรรมสรางคนคุณภาพภายในองคกร 

   SAMART INNOVATION  for SAMART PEOPLE เวทีการประกวดแนวคิดสรางสรรคดานการตลาด และ

แผนธุรกิจ ซ่ึงจัดขึ้นเปน  ปแรกเพื่อกระตุนความคิดสรางสรรคใหกับพนักงานภายในกลุมบริษัทสามารถ พรอมเติมทักษะ

ความรูที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ โดยมีผูไดรับรางวัลจากโครงการ มูลคารวมกวา 1,060,000 บาท 

ประกอบดวยรางวัล Top Award จํานวน 1 รางวัล มูลคารวม 760,000 บาท รางวัล Inspiration Award จํานวน 1 รางวัล มูลคา

รวม 150,000 บาท และรางวัล Recognition Award จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท รวมมูลคา 150,000 บาท 

  โครงการ SMART TALK  กิจกรรมเติมทักษะ ความรูดานตางๆ ที่จัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตป 2554 

เพื่อจุดประกายความคิดสรางสรรค เติมทักษะ ความสามารถในดานตางๆ ใหกับผูบรหิารและพนักงานภายใน  ดังนี้ 

> ครั้งที่ 1: SMART TALK: Personality WOW!  เสริมภาพลักษณดวยบุคลิกภาพที่ดี  ใหกับผูบริหารและ  

 พนักงานกวา 300 คน  

> ครั้งที่ 2: SMART TALK: พูดภาษาอังกฤษใหชัดเวอร เพื่อเติมทกัษะ ความรูดานการพูดภาษาอังกฤษดี 

   ใหกับผูบริหารและพนักงานกวา 300 คน  

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
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บริษัทฯ ตระหนักเสมอวาบริษัทอยูรอดและเจริญเติบโตอยางแข็งแกรงในวันนี้ ก็ดวยความรวมมือจากพนักงาน   ดังนั้นบริษัทฯ 

จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยป2558 ที่ผานมาไดมีการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวม  และมีความสุขในการทํางาน  ดังนี ้

 

• กิจกรรมผอนคลายความเครียดในการทํางานใหกบัพนกังาน  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมตามเทศกาลตางๆ ใหกับพนักงานเพื่อเปนการผอนคลายความเครียดใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง 

อาทิ  แฟชั่นวันศุกร โดยกําหนดใหมีการแตงกายตามธีมที่พนักงานรวมกันกําหนด  กิจกรรมรวมสนุกในเทศกาลวันวาเลนไทน            

วันตรุษจีน  วันสงกรานต  วันฮาโลวีน  วันลอยกระทง  วันคริสตมาส  และเทศกาลแลกของขวัญ   

 

 

 
 

• กิจกรรมงานวันเกิดของพนักงาน 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีงานสังสรรควันเกิดในแตละเดือนใหกับพนักงานที่มีวันคลายวันเกิด โดยจัดใหมีการรับประทานอาหาร      

ตัดเคกวันเกิดและถายภาพรวมกันกับเพื่อนรวมงาน  
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 กิจกรรมกลุมเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งทั้งทางดานรางกาย และอารมณ    

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกลุมเพื่อสรางความแข็งแรงทั้งทางดานรางกาย และ การพัฒนาดานอารมณ  อาทิ  กิจกรรม Wiser ที่ใช

หลักการวางแผน เชิงสันทนาการ  , จัดสัมมนา The Power of Being Service Minded  ใหกับพนักงาน รวม 3 รุน  

 

 
 

• กิจกรรมทัศนศึกษาและทองเท่ียวตางประเทศ 

บริษัทฯ ไดมีการมอบรางวัลใหกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไดยอดเยี่ยม โดยในแตละปบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการ

ทํางานของพนักงานและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานตางแผนกประเมินผลงานใหพนักงานผูนั้น ซึ่งหากพนักงานมีผลงานที่ยอด

เยี่ยม   บริษัทฯ จัดใหมีการมอบรางวัลดินทางทัศนศึกษาและทองเที่ยวในตางประเทศ ในป 2558 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดสงพนักงาน

จํานวน 20 คนที่ไดรับรางวัลดังกลาวไปทองเที่ยวและดูงานที่ประเทศญี่ปุน 

         

• กิจกรรมงานปารตี้ปใหมของบรษิทั 

สําหรับกิจกรรมปใหมประจําป 2558 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมใหพนักงานรวมสนุก ภายใตธีมงาน Black & Gold Night โดยภายใน

งานมีการแสดงของพนักงานแตละแผนก การจับฉลาก เกมสการละเลนเพื่อลุนรับของรางวัล ซึ่งสรางความสนุกและความ

ประทับใจใหกับพนักงาน และคูคาอยางยิ่งดังเชนทุกๆ ป 
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6.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

     ใหความสําคัญในการผลิตสินคาและบรกิารที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา  ซึ่งเปนผูมีพระคุณของ

บริษัทอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้ 

 1. มุงมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อสนองความตองการของลูกคา 

 2. จําหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพ ใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

3. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

4. จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนําสินคาไปใช หรือการใหบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อที่

บริษัทจะไดปองกัน / แกไขปญหา ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินคา

และการใหบริการดังกลาวตอไป 

5. จัดใหมีบริการหลังการขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

6.    รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไปเปดเผย หรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 

7.   สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทให

ยั่งยืนสืบไป 

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการสํารวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั้งลูกคา คูคา  และพนักงาน  เพื่อใหเกิดการพัฒนา

งานบริการที่ยั่งยืน เรามีความเชื่อวา การบริการที่ดีมาจากพนักงานที่มีความสุข และมาจากการมีคูคาที่ชวยเหลือ

เกื้อหนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 

 สําหรับลูกคา บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจ ลูกคาที่เปน ผูวาจาง (clients) อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ สํารวจ

ความพึงพอใจลูกคาที่โทรเขามาใชบริการศูนยบริการขอมูล (End-user) เปนประจําทุกเดือน เปนการสอบถามลูกคา

ในจุดบริการ (touch point) เริ่มตั้งแตกระบวนการขาย การติดตั้ง การสงมอบบริการ ไปจนถึงการบริการหลังการขาย 

รวมทั้งถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 สําหรับคูคา บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนการสอบถามคูคาถึงความสะดวกในการ

ติดตอประสานงาน การชําระคาสินคาบริการ การรวมมือทางทางคา และอื่น ๆ 

 สําหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนการสอบถามระดับความสุขของ

พนักงานที่มาทํางานกับบริษัทในหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองทางดานตัวเงิน เชน ผลตอบแทน สวัสดิการ ตาง ๆ

และ มุมมองที่ไมเปนตัวเงิน เชน การพัฒนาความรูความสามารถ การเลื่อนขั้นตําแหนง บรรรยากาศ  สถานที่ในการ

ทํางาน การสื่อสาร การบริหารงาน เปนตน  

 

ระดับความพึงพอใจที่บริษัทใช จะเปนระดับความพึงพอใจแบบ 5 scale และ คํานวณความพึงพอใจจากลูกคาที่มีความ

พึงพอใจมาก และ มากที่สุด (top two boxes score) 

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติ

ตอลูกคา” 

 



 

 

93 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

 
 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ใหการสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมท้ังพัฒนาความเจริญใหแกชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเจริญเติบโตไดอยางแข็งแกรงในวันนี้ ก็ดวยการสนับสนุนจากชุมชนและ

สังคม ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญยิ่งตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญใหแกชุมชน

และสังคมไทย โดยที่ผานมา ไดมีการดําเนินกิจกรรมภายใตขอบขายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. การสรางสัมพันธที่ดีกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสราง 

      ความสัมพันธที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

2. การระดมทุนทรัพยเพื่อจัดซื้อส่ิงของที่จําเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และ ผูที่ดอยโอกาสทางสังคม 

3. การปลูกฝงจิตสํานึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมผานสื่อ 

 และกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง 

 

โดยกิจกรรมตางๆ แสดงไวแลวในขอ “กิจกรรมเพื่อประโยชนตสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR after process)” 

 

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. บริษทัมีการรณรงคสรางจติสํานึกดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ผานกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมอยาง

ตอเนื่อง 

2. บริษทัใหการสนบัสนุนการอนุรกัษสิ่งแวดลอมแกสังคมและองคกรตางๆ รวมทั้งดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจอันดตีอการจดัการส่ิงแวดลอมบริษทั 



 

 

94 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

3. บริษทัมีนโยบายในการปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง

ความสําคัญของการดูแลส่ิงแวดลอมโดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อให

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดําเนินไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

โดยในป 2558  บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมดังนี้ 

การพัฒนาสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  

บริษัทมุงการพัฒนาสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษและมาตรฐานความปลอดภัยทางดานส่ิงแวดลอม รวมทั้ง

การนําเสนอบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใสใจสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการใชพลังงานอยางรูคุณคาแก

องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศนสอดคลองกัน  

 

การสรางจิตสํานึกใหพนักงาน รูใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  

การกระตุนจิตสํานึกของพนักงานในองคกรใหใสใจสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ผานสื่อภายในและ

โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  

โดยในป 2558  กลุมบริษัทสามารถไดจัดโครงการภายใตคอนเซ็ปต “ล.ลิง บวก ลบ คูณ หาร” กระตุนใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ผานกิจกรรม Roadshow และสื่อ

ประชาสัมพันธภายใน เพื่อรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวันใหกับพนักงานภายในอยาง

ทั่วถึง  

 
                                                                     

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม จากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม  

มุงพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู ดูแล

สิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กิจกรรมสําคัญที่กลุมบริษัทสามารถ ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา

กวา 13 ป เพื่อมุงสงเสริมใหเยาวชน และผูประกอบการรุนใหม ไดเกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนําไปสูการ

สรางนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี  ซึ่งหลังจากการประกวดในแตละปสิ้นสุด บริษัทจะทําการเผยแพรผลงานตางๆ ที่

เขารอบและชนะการประกวดสูสาธารณะ ผานกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะ

เปนการสงเสริมเชิงพาณิชยใหแกผูเขารวมประกวดแลว ยังเปนการสรางแรงบันดาลใจใหแกนักพัฒนานวัตกรรมรุน

ใหมของไทย โดยในปที่ผานมา มีจํานวนขาวสารเกี่ยวกับโครงการและผลงานที่ถูกเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน และสื่อออนไลน  
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10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรบัผิดชอบตอสังคม 

จากการดําเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนผานหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทําใหในป 2558    

ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีการถกูตรวจสอบหรืออยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่วาการดําเนินงาน

ของบริษัทหรือบริษัทยอยมีการฝาฝนกฎหมายแตอยางใด และบริษัทและบริษัทยอยไมมีการถูกกลาวหาวามีผลกระทบดานลบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

เพื่อความชัดเจนในการดําเนินโครงการเพื่อชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษทัฯ ซ่ึงเปนหนึ่ง

ในกลุมบริษทัสามารถไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิัตภิายใตกรอบการสราง “สรางคนคุณภาพ สงเสริมสงัคม

คุณธรรม”  โดยในป 2558  บรษิทัไดจดัใหมโีครงการ และกิจกรรมตางๆ ดังนี ้

 

การสรางคนคุณภาพ  

 SAMART INNOVATION  ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี  การใหทุนวิจัย และการจัด

ฝกอบรมความรู เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  

1. Samart Innovation Award 2015 จัดตอเนื่องเปนปที่ 13 โดยในป 2558 กลุมบริษัทสามารถไดประสานความ

รวมมือกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในการดําเนินโครงการเถาแกนอย

เทคโนโลย ีซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอผูเขารวมโครงการ ดังนี ้

-   มอบประสบการณดวยการนําชมบริษัทชั้นนําดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี และ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมช้ันนําของไตหวัน (สําหรับผูมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)   

- สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2015 จํานวน 3 รางวัล ประกอบดวยรางวัล “สุดยอดนักคิด

นักพัฒนานวัตกรรมตนแบบ”  หรือ รางวัลชนะเลิศ  จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท พรอมรางวัลรอง

ชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลําดับ   

- สนับสนุนในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม  ซึ่ง 4 ปที่ผานมา (ป 2555-2558) เราไดกระตุนนักพัฒนารุนใหม

ของไทยกวา 800 คน มีผลงานสรางสรรคกวา 400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแลวกวา 20 ผลงาน 

และยังคงมุงมั่นเฟนหาผูที่มีความพรอมตอไป 

 
 

2. Samart Innovation FUND มอบทุนวิจัยแกนักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นปสุดทาย เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเรียนรู โดยมอบแกสถาบันการศึกษา 5 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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ธนบุ รี  มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร    สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล า เจ าคุ ณทหารลาดกระบั ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท   

 
 

33. .  Samart Innovation CAMP จัดฝกอบรมความรูและทักษะวิชาชีพที่จําเปนในสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใตหัวขอ 

“เตรียมความพรอม กอนสตารทสูเสนทางอาชีพ” กับสถาบันการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยรังสิต, 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 โครงการทุนสามารถ  

>    สนับสนุนทุนการศึกษา แกมหาวิทยาลัยเนชั่น  จํานวน 100,000 บาท รวมกับ บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด  

    (มหาชน)  

>    สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ใหกับสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 5 ทุน 

มูลคา 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาใหกับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 5 ทุน มูลคา 100,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ           

>  สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม จํานวน 60 ทุน พรอมอุปกรณการเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค

ใหกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ไดแก โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 จังหวัดสระบุรี 20 ทุน และ

โรงเรียนจากจังหวัดอื่นๆ ไดแก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม รวม 40 ทุน มูลคารวม 

ทั้งสิ้น 145,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

>  สนับสนุนทุนการศึกษา 60 ทุน ไดแก รร.บานกันตรง 30 ทุน  รร.บานวาน 15 ทุน  รร.อัมรินทร 10 ทุน  รร.บาน

สนวน 5 ทุน รวมมูลคา 120,000  บาท พรอมมอบจักรยาน 40 คัน อุปกรณการเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค 

รวมกับมูลนิธิสามารถ 
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 สนับสนุนความสามารถทางการกีฬา 

>    สนับสนุนกีฬาฟุตบอล แกสโมสรทีมฟุตบอลตางๆ เชน สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลเมือง

ทอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสงขลา ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลแพร ยูไนเต็ด และ 

สโมสรฟุตบอลอางทอง เอฟซี โดยกลุมบริษัทสามารถ 

> สนับสนุนชมรมนักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็ง Bangkok Warriors เพื่อแขงขัน Bangkok Puckfest Youth Ice 

Tournament 2015  50,000 บาท รวมกับมูลนิธิสามารถ 

 

 
 

 สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ 

>>     สนับสนุนการสรางอาคารเรียน โรงเรียนบานกันตรง อําเภอขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร จํานวนเงินกวา 

700,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

>      สนับสนุนการปรับปรุงหองสมุด มอบโตะและเกาอี้ เพื่อใชในการปรับปรุงหองสมุดโครงการ “หองสมุดมีชีวิต” 

โรงเรียนบานคลองสง จังหวัดชุมพร มูลคา 25,300 บาท 

 

 
 

 SAMART INNOVATION  for SAMART PEOPLE    

เวทีการประกวดแนวคิดสรางสรรคดานการตลาด และแผนธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเปนปแรก เพื่อกระตุนความคิดสรางสรรค

ใหกับพนักงานภายในองคกร  พรอมเติมทักษะความรูที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ   โดยมีผูไดรับ

รางวัลจากโครงการ มูลคารวมกวา 1,060,000 บาท  ประกอบดวย รางวัล Top Award จํานวน 1 รางวัล มูลคารวม 

760,000 บาท  รางวัล Inspiration Award จํานวน 1 รางวัล มูลคารวม 150,000 บาท และรางวัล Recognition Award 

จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท รวมมูลคา 150,000 บาท 
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 โครงการ SMART TALK  

กิจกรรมเติมทักษะ ความรูดานตางๆ ที่จัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตป 2554  เพื่อจุดประกายความคิด

สรางสรรค  เติมทักษะ ความสามารถในดานตางๆ  ใหกับผูบริหารและพนักงานภายใน  ดังนี้ 

>>   ครั้งที่ 1 SMART TALK : Personality WOW!  เสริมภาพลักษณดวยบุคลิกภาพที่ดี  ใหกับผูบริหารและ 

พนักงานกวา 300 คน  

>  ครั้งที่ 2  SMART TALK : พูดภาษาอังกฤษใหชัดเวอร  เพื่อเติมทักษะ ความรูดานการพูดภาษาอังกฤษดี  

ใหกับผูบริหารและพนักงานกวา 300 คน  

 

         
 

การสงเสริมสังคมคุณธรรม 

มุงสนับสนุนชวยเหลือบรรเทาทุกขและบําเพ็ญประโยชนผานชมรม“สามารถ..ดีคลับ”  ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุมของ

พนักงานจิตอาสาในบริษัท นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลตางๆ ผาน “มูลนิธิ

สามารถ” 

>  Samart Mind Power สงเสริมการนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันประกอบดวย 

    -    กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปญญา”  สวดมนต เดินจงกรม นัง่สมาธิ สนทนาธรรม  ทุกเย็นวันพฤหัส  

    -    กิจกรรม “เสียงธรรม” นําหลักธรรม คําสอนของพระอาจารยตางๆ มาเปดในเสียงตามสาย ทุกเชาวันจันทร 

 > สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกลาดี” เพื่อเปดโอกาสใหอาสาสมัคร “สามารถดีคลับ” ไดทํากิจกรรมที่ม ี

              ประโยชน และมีสวนชวยเหลือและพัฒนาสังคมในดานตางๆ ตามความประสงค จํานวน 5 ทุน มูลคา  

           50,000 บาท  

> สนับสนุนการจัดโครงการ “ถักบุญ” ทําดีถวายพอหลวง ดวยการรวมกลุมของจิตอาสาของบริษัท รวมกันถัก  

   หมวกไหมพรมเพื่อนําไปถวายพระภิกษุ แมชี ตามวัดตางๆ , มอบใหกับผูปวยโรคมะเร็งตามโรงพยาบาล อาทิ   

   รพ.ศิริราช, รพ.รามาธิบดี และมอบใหกับผูประสบภัยหนาว 

 >  สนับสนุนโครงการ รวมพลคนธรรม(ทํา)ดี รุนที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช 

   “คายรวมพล...ฅนธรรม(ทํา)ดี พัฒนาคุณธรรม” รุนที่ 3  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน 

   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จํานวน 240 คน มูลคา  

   10,000 บาท 

> กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยรวมกับสภากาชาดไทย จัดใหพนักงานและคนในชุมชนใกลเคียง ไดมีสวนชวยเหลือ  

   สังคม รวมบริจาคโลหิต โดยจัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปๆ ละ 3 ครั้ง 

> สนับสนุนผูประสบภัยผานดินไหวที่ประเทศเนปาล รวมรณรงคระดมทุน และ มอบขาวสาร 400 ถุง  พรอมดวย  

   เครื่องอุปโภคบริโภค รวมกับมูลนิธิสามารถ  
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>  สนับสนุนการจัดสราง “อุทยานราชภักดิ์”  เพื่อสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระบูรพกษัตริยแหงสยาม  

    7 พระองค และนิทรรศการการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษัตริย  

    ณ  กองทัพบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ มูลคา 1,000,000 บาท 

> มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี จํานวน 4,000,000 บาท แกมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการทางการแพทยตางๆ ของมูลนิธิฯ โดยรวมกับ บริษัท 

สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

>  สมทบเงินซื้อเครื่องชวยหายใจ ผูปวยระยะสุดทาย ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ ทศว.องครักษ จํานวนเงิน 

650,000 บาท รวมกับมูลนิธิสามารถ  

        > จัดโครงการรับฝากบุตรหลานในชวงปดภาคการศึกษา  ใหกับพนักงาน และหนวยงานตางๆ ในอาคาร 

สํานักงานเดียวกัน  โดยจัดกจิกรรมเสริมสรางความรูใหกับเด็กๆ ที่เขารวมตลอดระยะเวลาโครงการ 

 >  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน และการจัดงานวันเด็ก รวมกับศูนยรวมขาว บก. สปภ. (ศูนยปฏิบัติการ 

รับแจงเหตุ 191) เพื่อสงเคราะหเด็กและเยาวชน 

 

 

 
 

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   
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ในป 2558 บริษัทไดสมัครเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน 

ไดจับมือกับแนวรวมดําเนินงานที่เห็นความสําคัญตอการตานทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ่มการ

ทํางานในลักษณะเครือขายที่เรียกวา PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) สําหรับใชเปนแพลตฟอรมใน

การพัฒนาระดับการตอตานทุจริตใหกับองคกรที่เขาเปนสมาชิกเครือขายดวยระเบียบวิธีการดําเนินงานที่อางอิงจากหลกัการ

และแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตที่เปนสากล ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับการตอตานการทุจริตใน

ภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุก

กิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน คณะกรรมการ

บริษัทฯรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯได

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความ

ถูกตองและโปรงใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลใหบริษัทฯมีการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดูแลการ

ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  มิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดยมี

หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสรางการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง ซึ่งอางอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  

Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทฯ 

โดยในป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไมพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ทั้ง 8 องคประกอบ ดังน้ี 

1. ความเพียงพอของระบบควบคุมเกี่ยวกับองคกรและสภาพแวดลอม  

- มีการจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัท เปนผูมีคุณสมบัติที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมท้ังขอบังคับบริษัท เปนผู ท่ีมีความรู ความสามารถและมี

ประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยเลือกจากคุณสมบัติของ

กรรมการที่กําหนดไวใน “โครงสรางการจัดการ” และปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอยางเครงครดั 

- มีการจัดทําโครงสรางสายงานอยางเหมาะสม โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริหารไวอยางชัดเจน 

และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 

-  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุน

การศึกษาแกพนักงาน และมีการจัดเตรียมผูบริหารหรือพนักงานใหมีความพรอมกับตําแหนงท่ีสูงขึ้น หรือเพิ่มขีด

ความสามารถในการทํางาน  นอกจากน้ียังมีกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ท่ีสําคัญ เพ่ือ

เตรียมความพรอมกรณีขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ อยางทันเวลา 

- คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดพิจารณาปริมาณงานกับจํานวนพนักงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแตละตําแหนง มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator  (KPI) 
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เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนํา Competency มาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีเหมาะสม  

2. การกําหนดวัตถุประสงคมีความชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ 

- มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคขององคกรใหกับฝายบริหาร โดยมีการจัดประชุม Management Meeting ปละ 2 ครั้ง  

- บริษัทฯมีการกําหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธ โดยระบุไวในแผนงานประจําปขององคกร 

(Strategic Implementation Plan - SIP) 

3. ความครบถวนของการบงชี้เหตุการณ 

- วิเคราะหกระบวนการ ขั้นตอน เพ่ือระบุปจจัยเส่ียงของกระบวนการท่ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมาย โดยพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ทั้งดานกลยุทธ การดําเนินงาน การเงิน และ

การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เรียงลําดับความเสี่ยงจากระดับสูงไปถึงระดับต่ํา ทั้งระดับองคกร สายธุรกิจ  และ

ฝายงาน 

-    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนํา Enterprise Risk Management หรือ ERM มาใชเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงทาง 

ธุรกิจ กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง กําหนดวิธีการและแผนจัดการ 

  ความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานผลการติดตามตอทีป่ระชุม Risk Management  

4. ความมีประสิทธิภาพในการประเมินความเส่ียง 

-  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดกลยุทธในการการบริหารความเส่ียง รวมถึงกํากับดูแลและประเมินความ

เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของทุกหนวยงาน และติดตามความคืบหนา เพื่อรายงานตอท่ีประชุม Risk Management 

- บริษัทฯ ไดมีการระบุความเสี่ยงดาน Business Risk, Financial Risk, Operational Risk  และ  IT Risk ที่อาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก และไดมอบหมายใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการจัดการความ

เสี่ยงอยางมีประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆ โดยมีสวนงานตรวจสอบภายใน

ติดตาม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่วางไว 

- บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตดานตางๆ เชน การเงิน ทรัพยสิน การคอรรัปชั่น เพื่อกําหนด

มาตรการปองกันหรือแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการประเมินความเส่ียงอยางเปนระบบ และหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงในแตละ

ระดับไวอยางเหมาะสม โดยพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยทางดาน Business Risk, Financial Risk, 

Operational Risk และ IT Risk และมีการประชุม Risk Management เพ่ือประเมินความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ 

5. ความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความเส่ียง 

- มีการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเปนอันดับแรก และมีการพิจารณาทางเลือกท่ีจะ

บรหิารความเสี่ยงน้ันอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

- มีการประเมินความเส่ียงและรายงานผลความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอ 
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6. ความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธกับ กิจกรรม 

หนาท่ีและกระบวนการทํางาน เพื่อใหองคกรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด 

- บริษัทฯ กําหนดมาตรการ ทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยมีการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

- บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ในการทํางานท้ังทางดาน Hardware Software และ ระบบปฏิบัติการ 

อยางเหมาะสม ท้ังนี้บริษัทฯไดรับมาตรฐาน ISO 27001 ของการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบ โดยผาน

การกํากับดูแลจาก Corporate IT สวนกลาง 

- บริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ITIL และ CMMI เพ่ือการรองรับการทํางานการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯ โดยนํา

มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวร (CMMI) มาใชเพื่อควบคุมการทํางานตางๆ โดยทุกขั้นตอน

สามารถตรวจสอบ มีการจัดเก็บเอกสารตางๆ รวมถึงซอฟตแวรไวในที่ท่ีเหมาะสม และปลอดภัย 

- มี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดยอย พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีนัยสําคัญตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

- มีหนวยงานทางการเงินและหนวยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทําธุรกรรมกับ

บุคคลภายนอก และยังมีผูตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกตอง  

- จัดทํา Investment Evaluation และ Budget Planning และมีหนวยงานติดตามและควบคุมใหการลงทุนอยูใน

งบประมาณที่ตั้งไว  

- บริษัทฯมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยจากรายงานทางการเงิน และมีการใหผูบริหารระดับสูงของ

แตละบริษัทรายงานผลการดําเนินงาน ในที่ประชุม Performance Meeting เปนประจําทุกเดือน  

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไป

ตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 

7. ความเหมาะสมของการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

- มี Intelligent Data Center เปนศูนยรวบรวมขอมูลท่ีชวยผูบริหารในการติดตามและวิเคราะหขอมูล เพื่อชวยในการ

ตัดสินใจ โดยบริษัทฯไดรับมาตรฐาน ISO 27001 และมี Back up Site ในการจัดเก็บขอมูลสํารองของระบบ

สารสนเทศ และมีระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP – Enterprise Resource Planning) 

- การลงทุนทางดาน IT ตางๆ ทาง IT สวนกลางมีการพิจารณาตนทุนท่ีตองใชสําหรับแตละสวนงาน เพื่อใหไดทั้ง

ขนาดและปริมาณการใชงานท่ีเหมาะสมกับปจจุบัน โดยสามารถรองรับการขยายตัวดานธุรกิจไดในอนาคต และ

บริษัทฯมีการประเมินตนทุนในการพัฒนาซอฟตแวร รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของงานผาน QC และ QA ภายใตมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวร (CMMI) 

- บริษัทฯมีการสื่อสารขอมูลภายในโดยผานชองทางเว็บไซต อีเมล และขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร เปนตน 
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- มีชองทางใหบุคคลภายในแจงเรื่องรองเรียน หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอองคกรโดยสงถึงเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย หรือ e-mail 

- จัดใหมีชองการสื่อสารพิเศษสําหรับผู มีสวนไดเสียเพ่ือแจงเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตผานเว็บไซต 

(www.onetoonecontacts.com) หรือสงจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส 

จํากัด (มหาชน) 1 อาคาร East Water Building ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 

- บริษัทฯมีชองทางส่ือสารพิเศษ หรือชองทางลับ เพื่อใหผูมีสวนได เสียภายนอกองคกรผานทางเว็บไซต 

(www.onetoonecontacts.com) หรือสงจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 

8. ความสม่ําเสมอของระบบการการติดตามและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจ 

- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน กลยุทธ วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม โดยนําเสนอผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ตอที่ประชุม Management Committee เปนประจําทุกเดือน 

- หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

- หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบขอบกพรองจะแจงใหผูบริหาร

ทราบ เพื่อรวมกันหารือแนวทางแกไขและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ จากนั้นรายงานผลการตรวจสอบภายในให

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากน้ันหนวยงานตรวจสอบภายในจะทําการติดตามผลการแกไข และรายงาน

ผลการแกไขใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตอไป 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ มุงเนนใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทํา

หนาท่ีกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีประธานเจาหนาที่ของบริษัทฯ เปนประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการ ซ่ึงในป 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมีการประชุม 

3 ครั้ง การบริหารจัดการความเส่ียงเปนองคประกอบสําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกันทุก

ระดับ บริษัทฯ มีการจัดทําความเส่ียงระดับองคกร (Corporate Risk Profile) เปนประจําทุกป โดยจําแนกปจจัยความเสี่ยงหลักได

ดังน้ี ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ 

(Operation Risk) และความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายขององคกร รวมทั้งพิจารณาความ

เสี่ยงจากเหตุการณตางๆ (Even Risk) ที่เกิดขึ้นระหวางป มีการจัดอันดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง 

มอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อจัดใหมีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ

บรรลุเปาหมายและกลยุทธที่กําหนดไว และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังไดทบทวนความ

เสี่ยงของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอวาบริษัทฯ มีความเส่ียงดานใดบางท่ีเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลสําเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝายจัดการที่

รับผิดชอบในปจจัยความเส่ียงตางๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือไดของการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งมีการพิจารณาวา
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ระดับความเส่ียงลดลงหรือไม ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบาย

บริหารความเสี่ยงไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ  (www.onetoonecontacts.com) 

 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที1่8 กุมภาพันธ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทานเขา

รวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัทฯ และ

บริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอ  

นอกจากน้ีผูสอบบัญชีของบริษัท นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 ซึ่งไดตรวจสอบงบการเงิน

ประจําป 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิไดแสดงความเห็นวา บริษัทมีขอบกพรองที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับระบบ

ควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกลาวแตอยางใด 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมกาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการ

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ บริษัทมี

ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ ท้ังนี้

สามารถดูรายละเอียดไดในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 5 

การตรวจสอบภายใน  

หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ไดกําหนดใหมีการ

ปรับปรุงกฎบัตร และคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อใชเปนเกณฑอางอิงในการปฏิบัติงานที่

เปนทิศทางเดียวกัน เพื่อสงเสริมและปรับปรุงองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพิ่มคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย และเพ่ือ

พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน  

หนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจําป ซึ่งไดพิจารณาจากวัตถุประสงค กลยุทธ พันธกิจในระดับ

ภาพรวม ปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของ (Risk Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที่สําคัญ (Key Control Point) และความ

คิดเห็นเพิ่มเติมของฝายจัดการ โดยแผนงานการตรวจสอบไดผานการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังการ

ใหคําปรึกษาแนะนําในดานตางๆ เชน การจัดทํามาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เปนตน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่น

วา การปฏิบัติงานตางๆ จะบรรลุตามกลยุทธและวัตถุประสงคที่กําหนดไว และยังทําการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจในระบบท่ีวางไว วาไดดําเนินการเปนไปอยางตอเน่ือง และไดรับการแกไขปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
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ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการสอบทานตัว

บงช้ี เหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอวัตถุประสงค และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจ

วามีการระบุและประเมินความเส่ียงไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบ สามารถจัดการความเส่ียง

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และมีการรายงานอยางครบถวนทันเวลา พรอมท้ังยังมีการติดตามสอบทานความเส่ียงอยางตอเน่ือง

และสม่ําเสมอ 

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงดานทุจริตจากภายนอกและภายในองคกร หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจประเมินความ

เสี่ยงดานการทุจริต เพื่อชวยบงชี้ส่ิงบอกเหตุ และประเมินความเปนไปไดในเรื่องการทุจริตจากภายนอกและภายในองคกร และ

พิจารณาการปองกันและการควบคุมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถปองกันและควบคุมเพื่อให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จและมี

ประสิทธิผล โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส พรอมทั้งมีบทบาทในการใหคําปรึกษา

แนะนําในประเด็นตางๆ เพ่ือใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอองคกร รวมท้ังพัฒนางานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

และสนับสนุนใหพนักงานตรวจสอบมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดอนุมัติแตงต้ัง นายทรงพล แสงขจรเกียรติ  

ใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของหัวหนา

งานตรวจสอบภายในดานวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และประวัติการฝกอบรม แลวมีความเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ และการอบรมของหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายในแสดงไวท่ี “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนงานตรวจสอบภายใน” ท้ังนี้ หัวหนา

งานตรวจสอบภายในสามารถใหความรู และคําปรึกษาแกหนวยงานภายในบริษัท ในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่ตองปฏิบัติไดเปนอยางดี 
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หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัทไมมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทกําหนดใหงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บริษัท (Compliance)  เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยหนาที่ของเลขานุการบริษัท ในสวนท่ีเก่ียวของกับ

การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ 

• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอบังคับของบริษัท และกฎระเบียบตางๆ ของ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผูถือหุน ตลอดจนขอกําหนดทางดาน

กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ 

• จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

• เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนารายงานดังกลาวให

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 



 

 

 

12.  รายการระหวางกัน 

12.1 รายการระหวางกนักับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

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

- SAMART เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัท  

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก   
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ         

  2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ     
  3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ 

- รายไดคาบริการ 

- คาใชจายจายลวงหนา
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ทางผลประโยชน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

คาใชจายจายลวงหนา 

0.051 

1.903 

0.001 

 

0.051 

2.069 

0.001 

- บริษทัฯ ใหบริการ 
ในกลุมสามารถ

-  คาบํารุงรักษาโทรศัพท

   ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

- รายการคาบํารุงรักษาโทรศัพทจายลวงหนาดังกลาว เปนการ
คิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการใหบริการทั่วไป

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทัฯ ใหบริการ Contact Center แก SAMART และบรษิัท
ในกลุมสามารถ 
คาบํารุงรักษาโทรศัพท 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  
รายการคาบํารุงรักษาโทรศัพทจายลวงหนาดังกลาว เปนการ
คิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการใหบริการทั่วไป 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

- เจาหนี้คาบริการระบบศูนยบริการ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

- คาบริการจดัการ
- คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยี
  สารสนเทศ

- คา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

เจาหนี้คาบริการระบบศูนยบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาบริการจดัการ 
คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

คาเชาเลขหมายโทรศัพท 

1.080 

 

4.800 

7.632 
 

0.013 

 
 

1.714 

 

4.800 

7.632 
 

0.035 

- SAMART 
ที่ปรึกษาดานกฎหมายและการเงิน
และบริการระบบศูนยบริการ

 
 
 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- SAMART 
คําปรึกษาในดานตางๆ 

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

- เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวาจางบุคคลภายนอกในการให
คําปรึกษาดานตางๆ ตามสัญญาจางบริหารและการจัดการแลว 
การวาจาง 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

SAMART ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกบริษัทฯ เชน บริการ
ที่ปรึกษาดานกฎหมายและการเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ 

บริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

SAMART เปนบริษัทแมของบริษัทฯ จึงใหความชวยเหลือและ
ในดานตางๆ  

อัตราคาบริการจัดการเปนการคํานวณจากประมาณการชั่วโมง
การใชบริการ ซึ่งเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และคาบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จายใหบริษัทใหญเปนไปตามนโยบาย 
คือ เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัท
แมกําหนดราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกิน

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวาจางบุคคลภายนอกในการให
คําปรึกษาดานตางๆ ตามสัญญาจางบริหารและการจัดการแลว 
การวาจาง SAMART มีตนทุนใกลเคียง/ต่ํากวา 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

  - การคิดคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คํานวณโดยใชตนทุนการทํางานทั้งหมดของการบริหารจัดการ
ระบบ เชน
ศูนยคอมพิวเตอร
พนักงาน 
บริหารงาน
ในอัตรารอยละ 
บริษัทอื่นในกลุมเดียวกัน
งานอิงขอมูลจากจํานวนผูใชงานในแตละระบบ
ที่เก็บในฐานขอมูลกลาง
อื่นๆ เฉลี่ยเปนรายเดือน
เพิ่มในกรณีที่มีพนักงานเพิ่ม
รองขอในระหวางอายุสัญญาการใหบริการแตอยางใด

-  เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนยบริ
 สารสนเทศดวยตนเองแลว การวาจาง 
 กวา 

- คาเชาเลขหมายโทรศัพทเปนการเรียกเก็บเงินตามจริง
SAMART 
เงินลวงหนาทุกๆ 
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เหตุผลและความจําเปน 

การคิดคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คํานวณโดยใชตนทุนการทํางานทั้งหมดของการบริหารจัดการ

เชน คาอุปกรณคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาอุปกรณใน
ศูนยคอมพิวเตอร คาเชาสื่อบริการขอมูล Internet เงินเดือน

 คาไฟฟา และคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการ
บริหารงาน ฯลฯ โดยบวกสวนเพิ่มสําหรับการบริหารจัดการ
ในอัตรารอยละ 3 (เทากับอัตราสวนเพิ่มที่ SAMART คิดกับ
บริษัทอื่นในกลุมเดียวกัน) ซึ่งนํามาเฉลี่ยตามปริมาณการใช
งานอิงขอมูลจากจํานวนผูใชงานในแตละระบบ จํานวนขอมูล

ในฐานขอมูลกลาง จํานวนงานที่รองขอใชงาน และสวน
เฉลี่ยเปนรายเดือน เปนเวลา 60 เดือน และไมคิดคาใชจาย

เพิ่มในกรณีที่มีพนักงานเพิ่ม หรือมีการเพิ่มของงานที่ไดรับการ
รองขอในระหวางอายุสัญญาการใหบริการแตอยางใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนยบริการเทคโนโลย ี 
สารสนเทศดวยตนเองแลว การวาจาง SAMART มีตนทุนต่ํา 

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



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถ
วิศวกรรม จํากัด
(“SE”) 

- SE เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

-   มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 
3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคาบริการ 

- รายไดคางรับ

 
 

  -  คา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

รายไดคางรับ 

4.509 

4.822 

0.408 

0.464 

5.165 

0.145 

- บริษัทฯ ใหบริการ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ 
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

คาซื้อกลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล - 0.004 - บริษทัฯ ซ้ือสินคาจาก 
วิทยุ โทรทศัน และจานรับสัญญาณดาวเทียม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 

บริษทัฯ ซ้ือสินคาจาก SE ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายเสาอากาศ
วิทยุ โทรทศัน และจานรับสัญญาณดาวเทียม 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั วิช่ัน แอนด 
ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม 
จํากัด (“Vision”) 

- Vision เปนบรษิัทยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ        
นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ
- รายไดคาบริการ

- คาซื้อกลองวงจรปด

- คาซื้อบริการ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 
รายไดคาบริการ Contact Center 

0.002 

0.018 

 

0.002 

0.018 

- บริษัทฯ ใหบริการ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

คาซื้อกลองวงจรปด  

คาซื้อบริการ 

0.157 

- 

0.017 

0.048 

- บริษัทฯ ซื้อสินคา
กลองวงจรปด เพื่อใชภายในบริษัทฯ และสําหรับติดตั้งที่สถาน
ประกอบการของลูกคา 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- ราคากลองวงจรปด
กําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  

บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก Vision ซึ่งเปนผูจําหนาย
กลองวงจรปด เพื่อใชภายในบริษัทฯ และสําหรับติดตั้งที่สถาน
ประกอบการของลูกคา  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

ราคากลองวงจรปดและคาบริการที่ซื้อจาก Vision มีการ
กําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกต ิ



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถ ยู-
ทรานส จํากัด 
(“SU”) 

- SU เปนบรษิัทยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

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

รายไดคาบริการ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

รายไดคาบริการ Contact Center 0.002 

 

0.002 

 

- บริษัทฯ ใหบริการ 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

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

- SAMTEL เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

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

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคาบริการ

- รายไดคาขายสินคา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

รายไดคาขายสินคา  

0.007 

0.632 

3.959 

0.007 

0.563 

- 

- บริษัทฯ ใหบริการ 

-  บริษัทฯ ขายระบบ

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

- บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ 
SAMTEL 
กําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

บริษัทฯ ขายระบบ พรอมทําการติดตั้งระบบ Call center 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

แตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  
บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ Call center แก 
SAMTEL เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการ

าคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถคอม
มิวนิเคชั่น เซอรวิส 
จํากัด (“SCS”) 

- SCS เปนบริษทัยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคางรับ

- รายไดคาบริการ 

- คาใชจายจายลวงหนา

 

 
 

  - เจาหนี้

  ระบบ

- คาบริการติดตั้งระบบ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคางรับ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

คาใชจายจายลวงหนา 

0.003 

1.160 

3.717 

- 

 

 

0.324 

0.316 

3.574 

0.154 

- บริษัทฯ ใหบริการ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

เจาหนี้การคาคาสงอุปกรณ  และติดตั้ง 

ระบบ  

คาบริการติดตั้งระบบ  

0.427 

 

0.647 

 

- 

 

1.169 

 

- บริษัทฯ ใชบริการ
ประเทศ จาก 
หมวดหมูของผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขาย
และบริหาร

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- การใชบริการ
การกํ าหนดราคาตามเงื่อนไขการค าปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน

กกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  

บริษัทฯ ใชบริการสงอุปกรณ และติดตั้งระบบ TOT ทั่ว
จาก SCS ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตาม

หมวดหมูของผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขาย
และบริหาร 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

การใชบริการสงอุปกรณ และติดตั้งระบบ TOT  ของ SCS มี
การกํ าหนดราคาตามเงื่อนไขการค าปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั ไทยเทรด
เน็ท จํากัด (“TTN”) 

- TTN เปนบริษทัยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

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

- รายไดคาบริการ 

บริษทั พอสเน็ต 
จํากัด (“PN”) 

- PN เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

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

- รายไดคาบริการ 
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

รายไดคาบริการ Contact Center 0.151 0.151 - บริษัทฯ ใหบริการ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

รายไดคาบริการ Contact Center - 0.035 - บริษัทฯ ใหบริการ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

ริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถคอม
เทค จํากัด (“SCT”) 

- SCT เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

- มีกรรมการรวมกันไดแก 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคาบริการ

- รายไดคาขายสินคา

บริษทั สมารทเทอร
แวร จํากัด (“STW”) 

- STW เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก  
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ     
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ  

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคาบริการ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

รายไดคาขายสินคา  

1.517 

0.077 

5.641 

0.057 

0.124 

- 

- บริษัทฯ ใหบริการ 

-  บริษัทฯ ขายระบบ

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวา

- บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ 
SCT เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการกําหนด
ราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

- 

0.010 
 

0.001 

0.009 

- บริษัทฯ ใหบริการ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

บริษัทฯ ขายระบบ พรอมทําการติดตั้งระบบ Call center 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  
บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ Call center แก 

เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการกําหนด
ราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถ 
อินโฟเนต จํากัด 
(“SIF”) 

- SIF เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ        
นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคาบริการ 

 
 
 

  - เจาหนี้การคาคาอินเตอรเน็ต และคา
เชื่อมตอระบบ

- คาบริการอินเตอรเน็ต และบริการ
เชื่อมตอระบบ

- 
ใหบริการ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคาบริการ Contact Center 

0.003 

0.038 

0.003 

0.038 
- บริษัทฯ ใหบริการ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวา

 
เจาหนี้การคาคาอินเตอรเน็ต และคา
เชื่อมตอระบบ 
คาบริการอินเตอรเน็ต และบริการ
เชื่อมตอระบบ 

 ค าใชจ ายอื่นๆในการขายและ
ใหบริการ 

0.460 
 

5.981 
 

0.195 
 
 

3.492 
 

6.406 
 

0.169 
 

- บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบ
จาก SIF ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- การใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบของ 
SIF มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริก

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 

บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบ
ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ

ผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

การใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบของ 
มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถ

เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถ 

ไอ-โมบาย จํากัด 
(มหาชน) (“SIM”) 

- SIM เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

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

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคางรับ

- รายไดคาบริการ 

- รายไดคาขายสินคา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคางรับ Contact Center 

รายไดคาบริการ  Contact Center 

รายไดคาขายสินคา  

24.092 

0.588 

7.189 

22.500 

24.767 

0.615 

7.787 

- 

- บริษัทฯ ใหบริการ 
และบริการ 

- บริษัทฯ ขายระบบ

    ระบบ Call center

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- บริษัทฯ ใหบริการ 
ใหบริการลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ 
คาบริการตามราคาและเงื่อนไขกา

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

- บริษัทฯ ขายระบบ 
ระบบ Call center 
สัมพันธ โดยมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไข
การคาทั่วไป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center  แกบริษัทในกลุมสามารถ 
และบริการ Contact Center สําหรับ SIM โดยเฉพาะ  

บริษัทฯ ขายระบบ Branch Service System พรอมทําการติดตั้ง 

Call center 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการใหบริการ Contact Center  ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center  แก SIM โดยเฉพาะ เพื่อ
ใหบริการลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ SIM โดยมีการคิด
คาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติ 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 
บริษัทฯ ขายระบบ Branch Service System พรอมทําการติดตั้ง

Call center แก SIM เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคา
สัมพันธ โดยมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไข
การคาทั่วไป 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

- เจาหนี้การคาคาสินคา

- เจาหนี้อื่นๆ

- คาซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับบริษัท

- คาใชจายอื่นๆ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

เจาหนี้การคาคาสินคา(โทรศัพทมือถือ)  

เจาหนี้อื่นๆ 

คาซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับบริษัท 

คาใชจายอื่นๆ 

 

0.019 

0.004 

0.243 

0.011 

- 

0.027 

0.088 

- 

 

- บริษัทฯ ซื้อสินคา
เปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคา

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก 
พนักงานที่มีสิทธิใชมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

ซื้อสินคาและอุปกรณโทรศัพทมือถือ จาก SIM ซึ่ง
เปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคา 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM เพื่อใชภายในบริษัทฯ หรือให
พนักงานที่มีสิทธิใชมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติ  



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั ไอ-โมบาย  
พลัส จํากัด (“IMP”) 

- IMP เปนบริษทัยอยของ SIM 
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษทัฯ 

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

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคางรับ

- รายไดคาบริการ

- รายไดคาขายสินคา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคางรับ Contact Center 

รายไดคาบริการ 

รายไดคาขายสินคา 

15.976 

1.442 

11.791 

16.800 

 

10.359 

0.721 

7.196 

- 

- บริษัทฯ ใหบริการ 

-  บริษัทฯ ขายระบบ

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- การใหบริการแก
แบบบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
เปนการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธและการบริการ
ระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ เมื่อเดือนมิถุนายน 
เนื่องจากขอมูลที่ใหบริการแกลูกคาจะตอ
กับหลายหนวยงานของ
จัดการเองจะมีความคลองตัวมากกวา

- รายการใหบริการ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
พิจารณาอัตรากําไรขั้นตนที่ไดรับจาก 
ภาพรวมของทั้งสองโครงการ

- ตั้งแตวันที่  
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

- บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการ
IMP เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการกําหนด
ราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

บริษัทฯ ขายระบบ พรอมทําการติดตั้งระบบ Call center 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

การใหบริการแก IMP มีการเปลี่ยนแปลงจากการใหบริการ
แบบบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
เปนการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธและการบริการ
ระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 
เนื่องจากขอมูลที่ใหบริการแกลูกคาจะตองมีการประสานงาน
กับหลายหนวยงานของ IMP  ซึ่งการที่ IMP เปนผูบริหาร
จัดการเองจะมีความคลองตัวมากกวา 
รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยการ
พิจารณาอัตรากําไรขั้นตนที่ไดรับจาก IMP จะพิจารณาจาก
ภาพรวมของทั้งสองโครงการ 
ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  

บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ Call center แก 
เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการกําหนด

ราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

- เจาหนี้คาสินคาและบริการ 

  อินเตอรเน็ต

- คาซื้อ

- คาใชจายอื่นๆ 
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

เจาหนี้คาสินคาและบริการ (Air Card /  

อินเตอรเน็ต) 

คาซื้อ Air Card 

คาใชจายอื่นๆ  

0.006 

 

0.064 

- 

0.010 

 

0.093 

0.002 

- บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก 
ใหบริการอินเตอรเน็ตผาน 
คาใชจายตามตนสังกัดของพนักงานที่ใช

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการซื้อสินคาจาก 
การคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ 
ใหกับลูกคารายอ่ืน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก IMP ซึ่งเปนผูจําหนายและ
ใหบริการอินเตอรเน็ตผาน Air Card โดยมีการบันทึกบัญชี
คาใชจายตามตนสังกัดของพนักงานที่ใชงาน 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการซื้อสินคาจาก IMP มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไข
การคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ IMP ขาย
ใหกับลูกคารายอ่ืน 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั สามารถ 
มัลติมีเดีย จํากัด 
(“BUG”) 

- BUG เปนบรษิัทยอยของ SIM 
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษทัฯ 

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

- ลูกหนี้การคาคาบริการ

- รายไดคางรับ

- รายไดคาบริการ
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

รายไดคางรับ 

รายไดคาบริการ 

0.013 

2.255 

28.113 

 

0.013 

1.619 

21.041 

- บริษัทฯ ใหบริการ 
และบริการ 
(โครงการ 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

- บริษัทฯ ใหบริการ 
ลูกคา ซึ่งรูจักกันในชื่อ
การกําหนดราคาในลักษณะการแบงสวนรายได 
Sharing) 
ใหบริการที่ผานมา บริษัทฯ ไดขอปรับขึ้นคาบริการจํานวน 
ครั้ง และ 
การแจงจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ําลวงหนา 

- การใหบริการแก
ไตรมาส เนื่องจากจํานวนนาทีขั้นต่ําลดลงอยางมากทําให
บริษัทฯ ไมสามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับ
จํานวนนาทีที่ใหบริการที่ลดลงอยางรวดเร็วไดทั
ตามอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัทฯ 
สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบริการแก 
สมเหตุสมผลและเปนโครงการที่ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจัก 
อัตราคาบริการระหวางกันมีความเหมา
กําไรขั้นตนจากการใหบริการดังกลาว

- ตั้งแตวันที่ 
ขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวน
เพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
และบริการ Contact Center สําหรับ BUG โดยเฉพาะ 

 BUG 1113) 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก  
บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก BUG เพื่อใหบริการแก

ซึ่งรูจักกันในชื่อ BUG 1113 มาเปนเวลากวา 10 ป โดยมี
การกําหนดราคาในลักษณะการแบงสวนรายได (Revenue 
Sharing) บริษัทฯ จะไดรับคาบริการตามจํานวนนาทีที่
ใหบริการที่ผานมา บริษัทฯ ไดขอปรับขึ้นคาบริการจํานวน 2 

 BUG ไดขอปรับจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ํา เปน
การแจงจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ําลวงหนา 1 เดือน  
การใหบริการแก BUG มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงมากในบาง
ไตรมาส เนื่องจากจํานวนนาทีขั้นต่ําลดลงอยางมากทําให
บริษัทฯ ไมสามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับ
จํานวนนาทีที่ใหบริการที่ลดลงอยางรวดเร็วไดทัน อยางไรก็
ตามอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัทฯ 
สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบริการแก BUG มีความ
สมเหตุสมผลและเปนโครงการที่ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจัก 
อัตราคาบริการระหวางกันมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ มี
กําไรขั้นตนจากการใหบริการดังกลาว 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการ
ขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวน
เพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

- เจาหนี้การคาคาบริกา

- เงินมัดจํา

- คาใชจายในการขายบริการ
 

บริษทั วิไลลักษณ 
อินเตอรเนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง จํากัด 
(“VIH”) 

- นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  
นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ และ 
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ซึ่ง
เปนกรรมการของบรษิัทฯ เปนผู
ถือหุนใหญใน VIH 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 
2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 
3. นายธนานันท  วิไลลักษณ 

 

- เงินมัดจํา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

เจาหนี้การคาคาบริการ 

เงินมัดจํา 

คาใชจายในการขายบริการ 

0.114 

0.505 

5.462 

1.428 

0.505 

2.956 

- บริษัทฯ ใชบริการ 
(SMS) โดยบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทฯ ซื้อบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ
BUG สําหรับลูกคาของบริษัทฯ และสําหรับบริษัทฯ เอง โดย
รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก

- ตั้งแตวันที่ 
บริการระหวางกัน
ตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรา
ไมเกินรอยละ 

เงินมัดจํา 1.480 

 

 

 

 

 

 

 

1.523 - บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก 
ตองจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 
อัตราคา เชาและคาบริการดั
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาด
พื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคา
เชาอาคารจัสมิน 
แจงวัฒนะ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ ใชบริการ BUG ในการสงขอความโทรศัพทมือถือ 
โดยบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ

ผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

ซื้อบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) จาก 
สําหรับลูกคาของบริษัทฯ และสําหรับบริษัทฯ เอง โดย

รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การซื้อขายสินคาและ
บริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคา
ตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรา
ไมเกินรอยละ 15  

บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ 
ตองจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 557.24 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่ง
อัตราคา เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาด
พื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคา
เชาอาคารจัสมิน 470 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคารเซ็นทรัล
แจงวัฒนะ 700 บาท/ตร.ม. /เดือน 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

 -  - เจาหนี้คาเชาและคาสาธารณูปโภค

- เจาหนี้อื่นๆ

- คาใชจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค

- คาใชจายอื่นๆ

บริษทั ไอ คิว ไวน 
จํากัด 

- นายธนานันท วิไลลักษณ 
กรรมการของบรษิัทฯ เปนผูถือ
หุนใหญใน บริษทั ไอ คิว ไวน 
จํากัด 

- มีกรรมการรวมกัน คือ                    
นายธนานันท วิไลลักษณ 

- คา
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

เจาหนี้คาเชาและคาสาธารณูปโภค 

เจาหนี้อื่นๆ  

คาใชจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค 

คาใชจายอื่นๆ 

0.035 

- 

8.882 

0.775 

0.867 

0.006 

8.989 

0.750 

- บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก 
ตองจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ
กําหนดไวในสัญญาเชา 

-  คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาไฟลวงเวลา และคาที่จอดรถ เปนตน

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 
อัตราคา เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาด
พื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ
เชาอาคารจัสมิน 
แจงวัฒนะ 

คาจัดเลี้ยงรับรองลูกคา  0.055 

 

 

0.009 - บริษัทฯ ซื้
ธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

- รายการซื้อ
และสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด
ขายใหกับลูกคารายอ่ืน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ 
ตองจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  

คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาไฟลวงเวลา และคาที่จอดรถ เปนตน 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 557.24 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่ง
อัตราคา เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาด
พื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคา
เชาอาคารจัสมิน 470 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคารเซ็นทรัล
แจงวัฒนะ 700 บาท/ตร.ม. /เดือน 

บริษัทฯ ซื้อบริการจากบริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด ที่กระทําเปน
ธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการซื้อบริการมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
และสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด 
ขายใหกับลูกคารายอ่ืน 



 

 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ 

บริษทั พลังมิตร 

ทรานสปอรต จํากัด 

- บริษทั พลังมิตรทราน สปอรต 
จํากัด มีคูสมรส ของ              
นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ     
ซึ่งเปนกรรมการของบรษิัทฯ 
และเปนกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม 

- เงินมัดจํา

 

 

 

 

- เจาหนี้คาเชา และคาบริการ

- คาเชาพ้ืนที่
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ลักษณะรายการ 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 

ป 2557 
(ลานบาท) 

สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 

ป 2558 
(ลานบาท) 

เงินมัดจํา  - 0.374 - บริษัทฯ เชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลัง
มิตรทราน 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

พื้นที่เชาที่อาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 
เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
อัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอ
กับความตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคาเชาอาคาร
สแควร 530 
ตร.ม./เดือน 
 

เจาหนี้คาเชา และคาบริการ  

คาเชาพ้ืนที ่

0.244 

2.926 

 

- 

3.047 

- บริษัทฯ เชาพื้นที่ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท 
พลังมิตรทรานสปอรต จํากัด
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

พื้นที่เชาที่อาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 
เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
อัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่
กับความตองการข
สแควร 530 
ตร.ม./เดือน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษัทฯ เชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลัง
มิตรทราน สปอรต จํากัด โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาที่อาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการในอัตรา 320 บาท/ตร.ม./เดือนซึ่งอัตราคา
เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
อัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอ
กับความตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคาเชาอาคารชารเตอร 

 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคาร Thai CC 510 บาท/
 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท     
พลังมิตรทรานสปอรต จํากัด โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาที่อาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
ดคาเชาและคาบริการในอัตรา 320 บาท/ตร.ม./เดือนซึ่งอัตราคา

เชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
อัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอ
กับความตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคาเชาอาคารชารเตอร 

 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคาร Thai CC 510 บาท/
 



 

 

 

12.2  สรุปหลักเกณฑในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

การทํารายการระหวางกันจะผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ

เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ขึ้นอยูกับขอกําหนดและมูลคารายการที่

เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะไมมีสวนในการ

อนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหวางกันดั

ขอบังคับประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

โดยทั่วไปและการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 

2.1   การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป

การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการค

บริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวได

ที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5

หลักการในการกําหนดนโยบายรายการระหวางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้

 การขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไร

สวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15

 การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

 คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจายใหบริษัทใหญเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัทใหญกําหนด

ราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 

 การซื้อขายสินทรัพยถาวรระหวางกันกําหนดราคาโดยใชมูลคาสุทธิตามบัญชี บวกสวนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย

โดยบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป  เพื่อ

รายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตอง

คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว

โยงกัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

สรุปหลักเกณฑในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อการ

ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันจะผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ

ษัทและที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ขึ้นอยูกับขอกําหนดและมูลคารายการที่

เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะไมมีสวนในการ

อนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาวจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอบังคับประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคา

โดยทั่วไปและการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 

การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปตองไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับ

ที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

5/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ไดอนุมัติ

หลักการในการกําหนดนโยบายรายการระหวางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

การขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไร

15  

การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจายใหบริษัทใหญเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัทใหญกําหนด

ราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 5 

การซื้อขายสินทรัพยถาวรระหวางกันกําหนดราคาโดยใชมูลคาสุทธิตามบัญชี บวกสวนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย

โดยบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป  เพื่อ

รายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส  

การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองไดรับการพิจารณาแล

คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ให

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

ยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อการ

ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 

การทํารายการระหวางกันจะผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ

ษัทและที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ขึ้นอยูกับขอกําหนดและมูลคารายการที่

เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะไมมีสวนในการ

งกลาวจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคา

มีหลักการดังนี้ 

ไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการ

หากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับ

ที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ไดอนุมัติ

การขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไร

การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  

คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจายใหบริษัทใหญเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัทใหญกําหนด

การซื้อขายสินทรัพยถาวรระหวางกันกําหนดราคาโดยใชมูลคาสุทธิตามบัญชี บวกสวนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย 

โดยบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป  เพื่อ

พิจารณาและใหความเห็นโดย

หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ให

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

ยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง

เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการ



 

 

 

ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริ

ระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ

บัญชีของบริษัทฯ 

2.2   นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดยสามารถ

อางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียว

สูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามปร

ของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเครงครัด  ในกรณีมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ 

ผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีการใหความเห็น  โดย

ตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการตรวจสอบ

โดยรายการท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคตมีดังนี้

การใหบริการศูนยบริการขอมูล (Contact Center)

บริษัทฯ จะยังคงใหบริการศูนยบริการขอมูล 

กําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

ซื้อสินคาและบริการ 

บริษัทฯ มีการซ้ือสินคาและบริการจากบริษัทในกลุมสามารถ

บริษัทฯ เชน กลองวงจรปด โทรศัพทมือถือ 

อินเตอรเน็ต เปนตน การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหน

เทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 

บริการซอมบํารุง 

ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากรในการซอมบํารุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกคาอยูตางจังหวัด บริษัทฯ อาจ

ในกลุมสามารถในการซอมบํารุง เนื่องจากการวาจางบริษัทในกลุม

บํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ ดวยตนเอง เ

ที่มีสถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯ เทานั้น 

ใหบริการซอมบํารุงภายในระยะเวลาที่กําหนด

กําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 

การเชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ มีการเชาสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด และบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

จํากัด เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนดคาเชาและคาบริการในอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ

ใกลเคียง 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํา

รายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดยสามารถ

อางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก และยึดถือความจําเปน และผลประโยชน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก

ของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเครงครัด  ในกรณีมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

ผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีการใหความเห็น  โดย

ตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการตรวจสอบ/ สอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยรายการท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคตมีดังนี้  

(Contact Center) 

ยบริการขอมูล (Contact Center) แกบริษัทในกลุมสามารถ ซึ่งจะกําหนดราคาโดยใชตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  

จากบริษัทในกลุมสามารถเพื่อใชประกอบการใหบริการลูกคาหรือใชสําหรับดําเนินธุรกิจของ

เชน กลองวงจรปด โทรศัพทมือถือ บริการดานบริหารจัดการ บริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ

การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคา

เทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

ในการซอมบํารุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกคาอยูตางจังหวัด บริษัทฯ อาจ

เนื่องจากการวาจางบริษัทในกลุมสามารถมีความคุมคากวาการที่บริษัทฯ สงทีมวิศวกรไป

บํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ ดวยตนเอง เพราะโดยปกติ บริษัทฯ ใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาใหกับลูกคา

อยูในกรุงเทพฯ เทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสยีคาปรับตามที่ระบุไวในสัญญา

ใหบริการซอมบํารุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้การใหบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะ

กําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

ษัทฯ มีการเชาสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด และบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

จํากัด เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนดคาเชาและคาบริการในอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
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หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํา

ษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบ

อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดยสามารถ

และยึดถือความจําเปน และผลประโยชน

ะกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.  หรือขอกําหนด

หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีการใหความเห็น  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวใน

ซึ่งจะกําหนดราคาโดยใชตนทุนบวก

เพื่อใชประกอบการใหบริการลูกคาหรือใชสําหรับดําเนินธุรกิจของ

บริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) และบริการ

ดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคา

ในการซอมบํารุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกคาอยูตางจังหวัด บริษัทฯ อาจวาจางบริษัท

มีความคุมคากวาการที่บริษัทฯ สงทีมวิศวกรไป

โดยปกติ บริษัทฯ ใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาใหกับลูกคา

ยคาปรับตามที่ระบุไวในสัญญากับลูกคาหากไมสามารถ

ทั้งนี้การใหบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะ

ษัทฯ มีการเชาสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด และบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

จํากัด เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนดคาเชาและคาบริการในอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.  ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

 

13.1 สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

       (หนวย: พันบาท) 

  

   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  36,760 243,798 263,401 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  162,439 209,673 329,708 

รายไดคางรับ  116,365 148,603 140,912 

อุปกรณ  122,863 236,015 176,063 

สินทรัพยรวม           492,210             903,950  1,018,559 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  73,331 64,679 135,160 

หนี้สินรวม             94,552              97,565  179,708 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว          210,000  280,000 280,000 

รวมสวนของผูถือหุน             397,658             806,385 838,850 

รายไดจากการขาย  67,593 139,878 142,890 

รายไดจากการบริการ  616,650 634,002 845,286 

รายไดรวม           691,905             790,433  996,299 

ตนทุนขาย  61,153 120,424 125,376 

ตนทุนการใหบริการ  457,071 518,717 721,494 

คาใชจายในการขาย การบริหารและอืน่ๆ  59,863 65,875 68,774 

ตนทุนและคาใชจายรวม           578,087             705,017  915,643 

กําไรสุทธ ิ             89,656              65,985  66,229 

กําไรตอหุน   (บาท)                0.43                  0.26  0.24 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน            73,693            64,012 87,470 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน           (38,494)          (199,625) (34,258) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน         (79,189) 342,732          (33,545) 
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13.2 อัตราสวนทางการเงินของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 

  

   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)       

อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 3.85 7.56 4.94 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา) 3.64 7.19 4.71 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  (เทา) 0.36 0.75 0.70 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (ครั้ง) 3.48 4.15 3.43 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 103.43 86.76 104.98 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  (ครั้ง) 78.58 53.40 48.60 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  (วัน) 4.58 6.74 7.41 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (ครั้ง) 6.28 26.50 17.00 

ระยะเวลาชําระหนี้  (วัน) 57.33 13.59 21.17 

วงจรเงินสด  (วัน) 50.68 79.92 91.21 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)      

อัตรากําไรขั้นตน (%) 24.26 17.41 14.30 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 16.39 10.99 8.15 

อัตรากําไรอื่น  (%) 1.11 2.09 0.82 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร  (%) 65.71 75.24 108.63 

อัตรากําไรสุทธิ  (%) 12.96 8.35 6.65 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 25.41 10.96 8.05 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)      

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 15.80 9.45 6.89 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 95.65 79.64 83.04 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย  (เทา) 1.22 1.13 1.04 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)      

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน  (เทา) 0.24 0.12 0.21 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา) 62.21 395.43 - 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  (เทา) 0.27 0.17 1.04 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 147.52 67.89 67.64 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานป 2558 

ภาพรวมของการดําเนินงานในป 2558  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอยมีรายไดรวม

จํานวน 996.3 ลานบาท เทียบกับป 2557 จํานวน 790.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 205.9 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 รายไดที่

เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายไดในสวนการใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service 

Representative Outsourced)  การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact 

Center Management Service) และ การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility 

Outsourced)   

ตนทุนขายและบริการมีจํานวน 846.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 207.7  ลานบาท เปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามรายได 

กําไรขั้นตนจํานวน 141.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกบัรายได บริษัทมรีายไดจากการบริการเพิ่มมากขึ้น 211.3 

ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 33.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนจากลูกคาหนวยงานเอกชนใชบริการ

อยางตอเนื่องและรายไดจากโครงการใหมที่เพิ่มขึ้น 

รายไดอื่นๆ จํานวน 8.1 ลานบาท โดยลดลงจากปที่แลวจํานวน 8.4 ลานบาท  

คาใชจายการขาย คาใชจายการบริหาร คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึน้จากปที่ผานมาจํานวน 2.9 ลานบาท  

ภาษีเงินไดนิติบคุคล จํานวน 14.3 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว 4.8 ลานบาท เปนไปตามกําไรที่ลดลง 

กําไรสุทธิโดยรวม 66.2  ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.6  เมื่อเทียบกบัรายไดรวม เพิ่มขึ้น 0.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 

รายได 

โครงสรางรายไดจากการขายและรายไดจากการบริการ สําหรับปสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มดีังนี้  

 รายไดจากการ

ขายและบริการ  

(ลานบาท) 

อัตรา 

การเติบโต 

1.  รายไดจากการขาย 142.9 2.2% 

1. การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  142.9 2.2% 

2. รายไดจากการบริการ 845.3 33.3% 

     2.1  การใหบริการบรหิารจดัการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ   618.9 24.1% 

     2.2  การใหบริการระบบศนูยบริการใหขอมูลและอุปกรณ 114.5 81.9% 

     2.3  การใหบริการจดัหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 88.7 89.4% 

     2.4  การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล 23.2 -9.5% 

รายไดรวม 988.2 27.7% 
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1. รายไดจากการขาย  

1.1 รายไดการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

มูลคาเทากับ 142.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง

สวนใหญเปนลูกคาหนวยงานเอกชน 

2. รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการโดยรวมมูลคาเทากับ 845.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 211.3 ลานบาทหรือรอยละ 33.3 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก การเพิ่มขึ้นของรายไดในสวนการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ 

(Customer Service Representative Outsourced) การใหบริการจัดการบริหารศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully 

Outsourced Contact Center Management) และการใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center 

Facility Outsource) 

2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) มูลคาเทากับ 618.9 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 120.3 ลานบาท  หรือรอยละ 24.1  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน รายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกคาในกลุมธุรกิจตางๆ อาทิ กลุมธุรกิจสายการบิน กลุมธุรกิจประกัน กลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย  การเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากรายไดจากงานโครงการที่เพิ่มขึ้น และ โครงการเดิมที่ใหบริการ

อยางตอเนื่อง เปนตน 

2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) มูลคาเทากับ 114.5 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 51.5 ลานบาท  หรือรอยละ 81.9  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกคา

ในกลุมราชการและรัฐวิสาหกิจ  

2.3 การใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) มูลคาเทากับ 88.7 ลานบาท  

เพิ่มขึ้น 41.8 ลานบาท  หรือรอยละ 89.4  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น

จากลูกคาในกลุมราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุมธุรกิจประกันโดยลูกคามีการใชบริการเพิ่มขึ้น จากการที่ธุรกิจ

ของลูกคาเติบโตอยางตอเนื่อง  

2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) มูลคาเทากับ 23.2 ลานบาท ลดลง 2.4 ลาน

บาท หรือรอยละ 9.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  การลดลงสวนใหญเปนกลุมลูกคาราชการและรัฐวิสาหกิจ

มีการเลื่อนออกไปในปหนาเนื่องจากความลาชาของงบประมาณ  
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โครงสรางรายไดจากการบรกิาร 

80.08% 78.64% 73.21%

8.40% 7.39% 10.49%

8.06% 9.93% 13.55%

2.74%3.46% 4.04%

ป 2556 ป 2557 ป 2558

การใหบรกิารบํารงุรกัษาระบบศูนยบรกิารขอมูล (Maintenance Service)

การใหบรกิารเชาระบบศูนยบรกิารขอมูลและอปุกรณ (Contact Center Facility Outsourced)

การบรกิารจัดการเจาหนาทีล่กูคาสัมพันธ (Customer Service  Representative Outsourced) 

การรบัจางเหมาดําเนินงานศูนยบรกิารลกูคาเตม็รปูแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

616.6 ลานบาท 634.0 ลานบาท 845.3 ลานบาท

 

   

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น และคาใชจายทางการเงิน    

บริษทัฯ มคีาใชจายในการขาย คาใชจายในการบรหิาร คาใชจายอืน่ และคาใชจายทางการเงิน รวมเปนจํานวน 68.8 ลาน

บาท เพิ่มขึน้ 2.9 ลานบาท หรือเพิม่ขึ้นรอยละ 4.4  

คาใชจายทางการเงิน    

ในป 2558 บรษิัทฯ มีคาใชจายทางการเงินเทากับ 0.14 ลานบาท ลดลง 0.2 ลานบาท  

 

สถานะทางการเงนิ  

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษทัมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,018.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 114.6  ลานบาท หรือรอยละ 12.7 สวน

ใหญมาจากการลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 120.0 ลานบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 37.3 ลานบาท 

ลูกหนี้การคาและลกูหนีอ้ื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้เทากับ 329.7 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนตอทรัพยสินรวม

เทากับรอยละ 32.4 โดยมีระยะเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 98.19 วัน ซึ่งมากกวาปที่ผานมา ในป 2557 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 

86.76 วัน การตั้งสํารองเผื่อสงสัยจะสูญ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ที่เกินกําหนด
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ชําระมากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือนในอัตรารอยละ 50 หากหนี้ที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือนจะตั้งหนี้สงสัยจะ

สูญเต็มจํานวน โดยพิจารณาความเสี่ยงจากลูกหนี้รายตัวหากลูกหนี้เปนหนวยงานภาครัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ ความเสี่ยงดาน

หนี้เสียจะอยูในระดับต่ํา บริษัทฯ จึงพิจารณาไมตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ลูกหนี้ตามสญัญาเชาการเงินทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเทากับ 37.3 ลานบาท 

รายไดคางรับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีรายไดคางรับเทากับ 140.9 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 

13.8  ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากรายไดคางรับเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไดใหบริการแลวแตยังไมสามารถออกใบแจงหนี้ได อาทิ

เชน กรณีการใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) บริษัทฯ 

จะตั้งรายไดคางรับจากสัดสวนความสําเร็จของงานซึง่ยังไมถึงงวดที่เบิกเงินไดตามสัญญา 

สําหรับกรณีการใหบริการ Outsource Contact Center บริษัทคิดคาบริการเปนรายเดือน บริษัทจะประมาณการรายไดเมื่อสิ้น

งวดตามมูลคาการใหบริการของเดือนนั้นๆ และบันทึกรายไดดังกลาวเปนรายไดคางรับ โดยบัญชีรายไดคางรับจะเปลี่ยน

สถานะเปนลูกหนี้การคา เมื่อบริษัทฯ ออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคา และบันทึกรายไดยอดเงินดังกลาวจะถูกปรับปรุงใหตรง

กับยอดที่ออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคาโดยการออกใบแจงหนี้จะเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคา 

อุปกรณ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มอีุปกรณสุทธิ เทากับ 176 ลานบาท เทยีบกับ 236 ลานบาท ในป 2557 โดยลดลงจํานวน 60 ลาน

บาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาจากการดําเนินงาน 

สภาพคลอง 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมนุเวียนของบริษทัและบริษทัยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 4.94 เทา 

ลดลงจาก 7.56 เทา ในปทีแ่ลว เนือ่งจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งเปนไปตามการขยายตัวของธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 19.6 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของแหลงที่มา

และที่ใชไปของเงินสดมีดังนี้ 

- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 87.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 23.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.7 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 34.2 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว 165.4 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 82.8 

      เนื่องจากในปที่ผานมาบริษัทไดใชเงินลงทุนเพื่อซ้ืออุปกรณที่ใชใหบริการกับลูกคาที่มีการตอสัญญา  

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 33.5 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 376.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

109.7 เนื่องจากในปที่ผานมาบริษัทไดมีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย  
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง

วาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

นอกจากนี้บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ

ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัท

ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ

ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ

ชื่อของ นางสาวเมธาวี สาวิเศษ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว

ขางตน 

 

 

                     ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

                            1.  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ 

 

 

 

                            2.  นายประชา พัทธยากร 

 

 

กรรมการ 

 

  

 

 

   

                     ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 ผูรับมอบอํานาจ : นางสาวเมธาวี สาวิเศษ 

 

เลขานุการบรษิัท 

  

 

 



 

 

136 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

รายละเอียดกรรมการ  ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

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 66 - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - - พ.ศ.2556  - ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ประธานกรรมการ  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    / ประธานกรรมการสรรหาและ  

 - กรรมการอิสระ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    กําหนดคาตอบแทน / กรรมการ   

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้    ตรวจสอบ  

    กําหนดคาตอบแทน   หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุนที ่      

 - กรรมการตรวจสอบ    119/2552    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่   พ.ศ. 2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

     22/2552       

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     รวมกับสถาบันพระปกเกลา    ระดับสูง  

      พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงการตางประเทศ 

       ระดับสูง  

      พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

       ประเมินผล   

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมัคร กระทรวงมหาดไทย 

       ปองกันภัยฝายพลเรือน  

       พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

       ระดับสูง  

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

เอกสารแนบ 1 
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:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       ราชการแผนดิน) ในคณะกรรมการการ  

       กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  

       สวนทองถิ่น  

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรรมการบริหาร มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ใน 

        พระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา 

        บรมราชชนนี 

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 

      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง สํานักงานพระพุทธศาสนา 

       ระดับสูง  

      พ.ศ. 2552 – 2554 ประธานกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

      พ.ศ. 2552 – 2554 ประธานกรรมการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

         

         

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 66 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - - พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - รองประธานกรรมการ  - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการ    ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /   

 - กรรมการอิสระ     ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร    กรรมการตรวจสอบ  

 - ประธานกรรมการกํากับดูแล  - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน        

    กิจการ     (วปรอ. รุน 4414)    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 - กรรมการตรวจสอบ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอ็น ซ ีฟอรเมอร 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2552 - 2554 กรรมการ บมจ. การบินไทย 

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป       

       2549      ตําแหนงในกิจการอื่น  

    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที ่    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     129/2553    พ.ศ. 2552 - 2554 รองประธานกรรมการ บจก. ขนสง 

    หลักสูตร Public Director Institute (PDI) รุนที่ 2/2552   พ.ศ. 2548 - 2554 ประธานกรรมการ บจก. วิทยุการบินแหงประเทศไทย 

เอกสารแนบ 1 



 

 

138 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

    หลกัสูตร The Role of Chairman (RCM) ป 2549   พ.ศ. 2547 - 2553 กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมการบิน 

   - หลกัสูตร Air Transport Economics ประเทศฟลิปปนส      

   - หลกัสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร      

   - หลกัสูตร Senior Crisis Management ประเทศ      

     สหรัฐอเมริกา      

   -  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุนที่ 26      

   - หลกัสูตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 11 มหาวิทยาลัย      

      ธรรมศาสตร      

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 10 สถาบันวิทยาการ      

     ตลาดทุน      

   - อบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกจิการสําหรับกรรมการ      

     และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ      

     มหาชน”      

     มหาชน”      

         

         

3. นพ. ระเฑียร  ศรีมงคล   56 - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - - พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 -  กรรมการอิสระ  - แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล    ตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกจิการ/  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    กรรมการสรรหาและกําหนด  

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการ  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    คาตอบแทน  

 - กรรมการสรรหาและกําหนด    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

   คาตอบแทน  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่บริหาร และ บมจ. บัตรกรุงไทย 

    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) ป     กรรมการ  

       2544   พ.ศ. 2554 – 2554 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 



 

 

139 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

    หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ป    พ.ศ. 2553 – 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 

      2551    กรรมการ  

    หลกัสูตร “Financial Statements Demystified for    พ.ศ. 2552 -ปจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส 

      Director” (FSD) ป 2552     ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   - ปริญญาบัตร หลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ    และกรรมการดานความยั่งยืน   

      รวมเอกชน (ปรอ.รุน 21) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร     และบริหารความเสี่ยง  

      สถาบันวิชาการปองกันประเทศ   พ.ศ. 2551 – 2554 รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

   - ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน   พ.ศ. 2551 – 2553 กรรมการ บมจ. ทีโอท ี

     วิทยาการตลาดทุน รุน 11      

   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลกัสูตร “การเมืองการปกครอง    ตําแหนงในกิจการอื่น  

      ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร ระดับสูง”     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      รุน 9 สถาบันพระปกเกลา   2558 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และ      

     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      

เอกสารแนบ 1 



 

 

140 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   - 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      

         

         

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น 53 -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราช - -  พ.ศ. 2556  - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 -  กรรมการอิสระ     พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    กรรมการกํากับดูแลกจิการ / กรรมการ  

 -  กรรมการตรวจสอบ  -  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล    สรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 -  กรรมการกํากับดูแลกจิการ  -  แพทยประจําบานปที่ 1 สาขาอายุรศาสตรทั่วไป      

 -  กรรมการสรรหาและกําหนด     ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

    คาตอบแทน  -  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค    -  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556     มหาวิทยาลัยมหิดล      

   - แพทยประจําบานปที่ 2, 3 สาขาประสาทวิทยา     ตําแหนงในกิจการอื่น  

    หนวยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   9 ธ.ค.2558- ปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยการแพทยสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   - วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา     มหาวิทยาลัยมหิดล 

   - Diploma of Clinical Neurology Institute of Neurology,   พ.ศ.2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. บุญคงชื่นแลนด 

     University of London   พ.ศ 2546 - ปจจุบัน อาจารย หนวยประสาทวิทยา ภาควิชา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   - Clinical Research Assistant in Movement Disorders,    อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     The National Hospital for Neurology and     พ.ศ.2554 - 8 ธ.ค. รองผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

     Neurosurgery Queen Square, London WC1N 3BG   2558 พระเทพรัตน ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

     Department of  Neurology, The Middlesex Hospital,   พ.ศ. 2553 - 2554 ผูอํานวยการศูนยหัวใจ หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

     Mortimer Street, London W1N 8AA    และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ      

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้      

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)      

      ป 2548      

   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 11 สถาบันวิทยาการ      

      ตลาดทุน      

   - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชนรุนที่ 21      

   -  หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ      

      มหาวิทยาลัยมหิดล      

   - Strategy and Innovation of Business in Asia Class2        

     วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA      

         

         

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 55 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา 0.138% พี่ชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม /  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

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

 - กรรมการบริหาร  - หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน  วิไลลักษณ  ความเสี่ยง  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง     (ปรอ.) รุนที่ 18 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  และ    

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556     ป 2548-2549  นางสุกัญญา  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  วนิชจักรวงศ พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  และ พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

    หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)  นายธนานันท พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     ป 2547  วิไลลักษณ พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP)     ประธานเจาหนาที่บริหาร  

      ป 2547   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง      

       (มหานคร รุนที่ 1) จากสถาบันพัฒนาเมือง  ป 2555    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19 จากสถาบัน    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      วิทยาการ (วตท.) ป 2557   พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

      พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

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

         

         

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 53 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ 0.867% นองชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2,428,976 หุน) นายเจริญรัฐ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 - ประธานกรรมการบริหาร  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program   วิไลลักษณ    

 - ประธานกรรมการบริหาร     จากประเทศอังกฤษ  ป 2528  และพี่ชาย  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

    ความเสี่ยง  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning &  นางสุกัญญา พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ  Utilities บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556      Implementation, University of Michigan Business  วนิชจักรวงศ  and Transportation และ Technology  

      School  ประเทศสิงคโปร ป 2543  และ  Related Services  / รักษาการประธาน  

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  นายธนานันท  สายธุรกิจ Call Center  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  วิไลลักษณ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการเพ่ือความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547   พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - ปริญญาบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

       เอกชน (ปรอ.) รุนที่ 21 จากวิทยาลัยปองกัน   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

       ราชอาณาจักร ป 2551-2552   พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน รักษาการกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจ บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11  จากสถาบัน   พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

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

   -  หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 

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

      ศาลยุติธรรม ป 2554 - 2555      

   - หลกัสูตรผูบรหิารระดบัสงูอาเซียน รุนที ่2  โดยความ    ตําแหนงในกิจการอ่ืน  

      รวมมือระหวางสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีสํานักงาน    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

     บริหารธรุกจิศศินทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2556   พ.ศ. 2543-ม.ีค.2556 กรรมการ บจก. วันทูวัน คอนแทคส 

   - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง      

      (บยป.) รุนที ่5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการ      

      ปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ป 2556 - ส.ค. 2557      

   - หลกัสูตรผูบริหารดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6      

     จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2558      

   - หลกัสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ      

     อุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2 จาก      

    สถาบันวิทยาการธุรการ และอตุสาหกรรม ป 2558      

         

         

7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 49 - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 0.0134% นองสาวของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (37,562 หุน) นายเจริญรัฐ  กรรมการบริหารความเสี่ยง /   

 - กรรมการบริหาร  - ปริญญาโท การตลาดระหวางประเทศ (International  วิไลลักษณ  ประธานกรรมการเพ่ือความยั่งยืน  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง     Marketing) มหาวิทยาลัยซูโอ ประเทศญี่ปุน  และ พ.ศ. 2543-พ.ย.2558 กรรมการผูจัดการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ประธานกรรมการเพ่ือความ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  นายวัฒนชัย    

   ยั่งยืน  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  วิไลลักษณ  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที ่  และพี่สาวของ พ.ย. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / บมจ.สามารถ ไอ –โมบาย 

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     176/ 2556  นายธนานันท  กรรมการผูจัดการใหญ / ประธาน  

     วิไลลักษณ  กรรมการเพ่ือความยั่งยืน /  

       กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  

       ความเสี่ยง  

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

         

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

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

        กัมพูชา 

      พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ เมมโมรี่ รีสอรท 

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

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

         

         

8. นายธนานันท วิไลลักษณ 48 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร - นองชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นายเจริญรัฐ    

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of Florida  วิไลลักษณ  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556    ประเทศสหรัฐอเมริกา  นายวัฒนชัย พ.ศ.2558 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  วไิลลักษณ  องคกร  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  และนางสุกญัญา    

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   วนิชจักรวงศ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการเพ่ือความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

     ป 2547   พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามสปอรต ซินดิเคท 

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

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. 2549 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

       สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

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

      พ.ศ.2546 -พ.ย. 2558 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

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

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

      พ.ศ.2556-พ.ย. 2558 ประธานกรรมการเพ่ือความยั่งยืน บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

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

       โทรศัพทเคลื่อนที ่  

         

         

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 65 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.0043% - พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (11,924 หุน)   กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

 - กรรมการบริหาร  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    กรรมการกํากับดูแลกจิการ  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้      

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการ   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   ป 2543   พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการเพ่ือความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    ป 2543      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนด บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

       คาตอบแทน  

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

      พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกจิการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

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

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

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. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

         

       ตําแหนงในกิจการอ่ืน  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      ปจจุบัน วิทยากร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

        (IOD) 

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

        กัมพูชา 

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

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

         

         

10. นายประชา พัทธยากร 52 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - - พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม /  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  - ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกจิระหวางประเทศ    กรรมการบริหาร /   

 - กรรมการบริหาร     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจฬุาลงกรณ    กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง     มหาวิทยาลัย      

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556  - Investment Banking License  จากสมาคมบริษัท    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

     หลักทรัพย   ส.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร / บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้    กรรมการบริหารความเสี่ยง  

    หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2549   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการเพ่ือความยั่งยืน  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป    พ.ศ.2555 -ส.ค. 2558 รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

        2548   พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ป       (บัญชีและการเงิน) /  

       2552   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการเพ่ือความยั่งยืน  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

เอกสารแนบ 1 



 

 

147 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   - หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting   พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      (MFR) ป 2550   พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติคส  

   - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)      

      ป 2551    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     and Risk Management (MIR) ป 2551   พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ยูโรมิลล โฮเต็ล 

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

        กัมพูชา 

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

         

         

11. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน 49 - ปริญญาตร ีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 0.0005% - พ.ย. 2558 - ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (1,490  หุน)   / รักษาการผูอํานวยการฝายขาย  

 - กรรมการเพ่ือความยั่งยืน  - หลกัสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA) บริหารธุรกิจ    และบริหารการบริการลูกคาสัมพันธ  

 - ผูจัดการทั่วไป     คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 - รักษาการผูอํานวยการ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      กรรมการเพ่ือความยั่งยืน  

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

 - รักษาการผูอํานวยการ    Management ป 2557    และเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

   ฝายขายและบริหารการบริการ  - Contact Centre Technology, G-Force Melbourne      

   ลกูคาสัมพันธ    Australia 2013    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 9 สิงหาคม 2556  - Contact Centre Management, Kepco Power Centre of     -  

     Japan 2012      

   - Contact Centre Management, Dasan Contact Centre     ตําแหนงในกิจการอื่น  

     Korea 2011    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   - NICE IEX Workforce Management System, A Nice     -  

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     Company 2011      

   - Best Practice Contact Centre Strategy, Advance       

     Diploma of Customer Contact Management 2011      

   - Contact Centre Technology, G-Force Singapore 2011      

   - Secret of Effective Business Coaching, Dr. Marshall       

     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      

         

         

12. นางรัชดา  นิวาศะบุตร 52 - ปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร - - พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายธุรการ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

  - กรรมการบริหารความเสี่ยง     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  - กรรมการเพื่อความยั่งยืน  - หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)       กรรมการเพ่ือความยั่งยืน  

 - ผูอํานวยการ ฝายธุรการ     สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี   พ.ศ. 2548 - 2555 ผูจัดการทั่วไป  Turnkey Business Unit บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 วันที่แตงตั้ง : 9 สิงหาคม 2556     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

   - Executive Lesdership, IMIA Center for Strategic     ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   Business Study    -  

         

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       -  

เอกสารแนบ 1 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13. นางอมฤดา  สุวรรณจินดา 51 - ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน - - พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากร บมจ.วันทูวัน คอนแทคส 

 - รักษาการผูอํานวยการฝาย       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     บุคคล  

   ทรัพยากรบุคคล  - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน   พ.ศ. 2540 - 2552  ผูชวยเลขาธิการ ฝายสมาชิกสัมพันธ บริษัท กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 วันที่แตงตั้ง : 6 ตุลาคม 2558     บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)      

   - หลักสูตรการจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพ และ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

      การพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร ป 2558    -  

         

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       -  

         

         

14. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย 46 -  ปริญญาตร ีสาขาการบัญชี  - - พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี   /  บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี / 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

 

พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน 

รักษาการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 รักษาการผูจัดการฝายบัญชี  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา   พ.ศ. 2548 - 2556 ผูจัดการอาวุโสสวนบัญชี บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

   และการเงิน        

 วันที่แตงตั้ง : 1 มีนาคม 2557      ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

       -  

         

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       -  
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:  หมายเหตุ : (*) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุนใน 

บริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15. นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ 38 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร สาขา การเงินการธนาคาร - - ส.ค. 2558 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

 - เลขานุการบริษัท     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย      

 วันที่แตงตั้ง : 10 สิงหาคม 2558  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาเศรษศาสตร    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

      การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   พ.ศ. 2552- พ.ค. 2558 ผูชวยเลขานุการบริษัท บริษัทโพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

   - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุน 35/2553 สมาคมสงเสริม      

      สถาบันกรรมการบริษัทไทย    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   - หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติงานสําหรับเลขานุการบริษัท    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    -  

         

         

 

เอกสารแนบ 1 



 

 

151 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อ/นามสกุล 

บ
ร
ิษ

ัท
 

บริษัท
ยอย บริษัทที่เกีย่วของ 

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

1. นายวิชัย ศรีขวัญ X, ///                                                                                              

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ /,///                                                                                               

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล /,///                                                                                               

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชืน่ /,///                                                  

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  /,// X  X X             X  X X / / X X / X X X   X X X / X X X X X X X X X X        X X   X       

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  /,//   / / X X X X / X X / X / / / / / / / / / / X / / / / / / / /  / / / / /   X     / /           

7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ /,// / X                               /                              /                          

8. นายธนานันท วิไลลักษณ  /,//   / / / / / / / /  / / / /        /                 / / /    /   /   /   /                   

9. นายประชา พัทธยากร /,//  /                              /                                      / /               

10. นายศิริชัย รัศมีจันทร  /,// / / / /     /   /   /     / /  / / / /       / /       / /  / / /     / / X X               

11. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน ////                                                                                

12. นางอมฤดา สุวรรณจินดา ////                                                  

13. นางรัชดา นิวาศะบุตร ////                                                  

14. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย ////                                                                                 

หมายเหตุ  1.  X  =   ประธานกรรมการ   /  =  กรรมการ //  =   กรรมการบริหาร  ///  =   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ      ////  =  ผูบริหาร          
  

2. รายชื่อบริษัท ประกอบดวย 
1. OTO    = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส   2. OTP บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล   3. OTOC บจก. วันทูวัน แคมโบเดีย 4. IMI      บจก. ไอ -โมบาย อินเตอรเนชั่นแนล  
5. IMIT    = บจก. ไอ-โมบาย อินเตอรเทรด                        6. SIMM บจก. สามารถ ไอ-โมบาย  (มาเลเซีย) 7. SIMI บจก.  สามารถ ไอ-โมบาย อินโดนีเซีย 8. TCN บจก. เทเลคอนเนค 
9. SIAM = บจก. สามารถ อินเตอรแอคทีฟ มีเดีย         10. I-SPORT บจก. ไอ -สปอรต   11. BS บจก. เบรนซอรซ 12. ENT บจก. เอ็นเตอรเทนเมนท ทรี 

13. IMP = บจก. ไอ -โมบาย พลัส                      14. I-SPORT M   บจก. ไอ-สปอรต มีเดีย 15. IMD บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค 16. SSTV บจก. สยามสปอรต เทเลวิชั่น 

17. SC = บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น  18. STC บมจ. สามารถเทลคอม                 19. SCT บจก.  สามารถ คอมเทค   20. SBS บจก. สามารถบรอดแบนด เซอรวิสเซส   

21. SIM = บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 22. SE บจก. สามารถวิศวกรรม   23. PN    บจก. พอสเน็ท 24. SCS     บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส   
25. SIF = บจก. สามารถ อินโฟเนต   26. SAET บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค   27. SUT บจก. สามารถ ยู-ทรานส   28. SEC บจก. สุวรรณภูม ิเอ็นไวรอนเมนท แคร   
29. CATS  = บจก. แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค เซอรวิส   30. KPP บจก. กัมปอต เพาเวอร แพลนท   31. CS บจก. แคมโบเดีย สามารถ   32. CIO      บจก. คอนแทค-อิน-วัน   
33. TTN = บจก. ไทยเทรดเน็ท   34. STW       บจก. สมารทเทอรแวร   35. SIH บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง   36. SRT บจก. สามารถ เรดิเทค   
37. SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอรวิสเซส 38. PTN บจก. พอรทัลเน็ท 39. VIH บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง   40. VSS บจก.วิชั่น  แอนด  ซีเคียวริตี้  ซีสเต็ม 
41. BUG = บจก. สามารถ มัลติมีเดีย 42.TEDA บจก. เทดา 43. TS บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร เซอรวิส 44. SUM บจก. สามารถ ยู-ทรานส (เมียนมาร) 
45. SW2P = บจก. สามารถ เวสททูเพาเวอร 46. SLA บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 47. NST บจก. เน็ตเซอรวิส (ประเทศไทย) 48. NMD บจก. เน็ท มีเดีย 
49. ITAB = บจก. ไอที แอบโซลุท 50. CW2P บจก. เชียงใหมเวสททูพาวเวอร 

  
3. (1)  ถือหุนทางตรงโดย บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 
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 รายละเอียดกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ          x  =  ประธานกรรมการ     ,    /  =  กรรมการ 

รายช่ือกรรมการ / อนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแล 

กิจการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนด 

คาตอบแทน 

คณะกรรมการเพื่อ

ความยั่งยืน 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ x  /   x  

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ /  /  x /  

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล /  x  / /  

4.    นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น /  /  /   

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ / /  /    

6. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ / x  x    

7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ / /  /   x 

8. นายธนานันท  วิไลลักษณ /   /    

9. นายศิริชัย รัศมีจนัทร / /  / /   

10. นายประชา พัทธยากร / /  /    

11.  นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน    /   / 

12.  นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย    /    

13. นางรัชดา นิวาศะบุตร    /   / 
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รายชื่อกรรมการของบริษัทยอยท่ีเปนธรุกิจหลัก  

 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทยอย 

บจก. วันทูวัน แคมโบเดีย บจก. วันทูวันโปรเฟสชั่นแนล 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ   

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ   

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล   

4.    น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น   

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ   

6. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ   

7. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  x 

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ x / 

9. นายศิริชัย รัศมีจนัทร / / 

10. นายประชา พัทธยากร /  
 

หมายเหตุ 1)  x  =  ประธานกรรมการ  ,  /  =  กรรมการ   
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2558 

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 

1. นายทรงพล  แสงขจรเกียรต ิ 43 - ปริญญาตร ีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย - - ก.พ.2559 - ปจจุบัน ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

 - ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  - ปริญญาโท การบริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย      

 วันที่แตงตั้ง: 18 กุมภาพันธ 2559     รามคําแหง    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   - Pass Course Lead Auditor ISO 27001 (IRCA)   พ.ศ. 2549 – 2558 Internal Audit Manager บริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน) 

     จัดโดย The British Standards Institution (BSI)      

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

     สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

    - IT Audit  สภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทย    -  

   - Risk Management สถาบันการบริหารและจิตวิทยา      

   - Internal Audit Procedures       

     สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย      
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หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

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 

• เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ

นับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

 

โปรดดูหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทใน “โครงสรางการจัดการ” หัวขอ “เลขานุการบริษัท” และประวัติการศึกษาและการทํางานของเลขานุการบริษัทไดที่เอกสารแนบ 1  

“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”  
 

เอกสารแนบ 3 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 

- ไมมี - 
 

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 บุญคงชื่น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ 1 กรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชือ่ถือของ     

งบการเงินได 

โดยในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิน้ 5 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง มีผูบริหารระดับสงู 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบได

ดําเนินงานตามหนาที่และความรบัผิดชอบโดยสรุปไดดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2558 - คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และรับฟงคํา

ชี้แจงจากผูบริหาร และผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผย

ขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตอง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

เพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

2. สอบทานการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคุมภายใน – เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจําป 2558 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง

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

Enterprise Risk Management) 

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน – คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบ

ภายในแลวเห็นวามีความเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบัติของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในดานวุฒิ

การศึกษา ประสบการณทํางาน และประวัติการอบรม แลวมีความเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงไดแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาที่บริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งไดจัดทําขึ้นบน

พื้นฐานของการประเมินความเส่ียงและขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานตางๆ ที่สําคัญของบริษัทฯ  

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  – คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และ

อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

เอกสารแนบ 5 
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สอดคลองกับหลักการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ  – 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 2558 –  โดยประเมินความเปน

อิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปที่ผานมา ทักษะความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบ

ธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาผูสอบบัญชีจาก

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเปนอิสระ มีความรูและประสบการณในระดับแนวหนาของการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

8. จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ – โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ดี

เยี ่ยม  แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่ครบถวนตามที ่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยใชความรู ความสามารถ 

ประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูลทั้งจาก

ผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

อยางเทาเทียมกัน  

โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบริหารและ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ  มีจริยธรรมและความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ อยางมี

คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล รวมทั้ง

บริษัทฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ มี

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดีอยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้น 

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 

      ระเฑียร ศรีมงคล 

         (นายแพทยระเฑียร ศรีมงคล) 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 


