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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัท 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 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 280 ลานบาทชําระแลวเต็มจํานวน 

 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหบริการบริหารจัดการงานลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบ

ที่เปนดิจิตอล และแบบดั้งเดิม โดยบริษัทฯ ใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการลูกคาแบบเบ็ดเสร็จใหแก

องคกรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการใหเชาอุปกรณ Contact Center และบริการใหเชาซอฟตแวร ทั้ง

ซอฟตแวรสําเร็จรูป และซอฟตแวรระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหเหมาะสมกับธุรกิจขององคกร

เพื่อใหบริการลูกคาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด ภายใตแนวคิด “ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกคาในทุกมิติอยางครบ

วงจร” (Total Customer Interaction Management Solutions) 

 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และคานิยมองคกร 

บริษัทไดจัดการประชุมแผนธุรกิจเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณากําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ และกําหนดเปาหมาย

ที่เปนตัวเงิน และเปาหมายที่ไมใชตัวเงินไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และคานิยมองคกร และ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อดําเนินการ และส่ือสารใหพนักงานถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  

 

วิสัยทัศน 

เรามุงสูการเปนผูนําในดานการใหบริการ Total Customer Interaction Management Solutions ในกลุมประเทศ CLMV 

โดยการสงมอบบริการที่มีคุณภาพที่เหนือกวาความคาดหวังของลูกคาดวยมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ  

เรามุงเนนการเปนผูนําที่เปนเลิศในการใหบริการเพื่อนําเสนอ Total Customer Interaction Management Solutions ที่

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบถวนทุกมิติดวยสินคาเปยมดวยคุณภาพและบริการที่ครบถวน เราพรอม

ตอบสนองทุกความตองการในงานดานบริการอยูเสมอและเราไมเคยหยุดนิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆที่

จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพดานงานบริการ ใหแกทุกธุรกิจของลูกคา 
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ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทใหบริการ Total Customer Interaction Management Solutions เต็มรูปแบบ โดยใสใจทุกรายละเอียดในการ

ใหบริการ เพื่อยกระดับประสบการณของลูกคาในทุกมิติใหมีความพึงพอใจมากขึ้น 

 

คานิยมองคกร 

 คิดกาวหนาอยางสรางสรรค 

 เนนใสใจความตองการของลูกคา 

 มุงมั่นทํางานอยางมืออาชีพ 

 ทุมเทเพื่อความเปนเลิศ 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ําคัญ 

ป  พัฒนาการบรษิัท 

2543  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบยีนเรียกชําระแลว 20 ลานบาท มจีํานวนหุน 

2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยม ีSAMART และบริษัทในกลุมสามารถถือหุนรวมกันรอยละ 

100 

2544  บริษทัเริ่มใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) และบริการบรหิารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรปูแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) ใหแกลูกคาในองคกรภาครัฐและเอกชน  

2545  บริษทัเริ่มใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) เพื่อ

ใหบริการรบัโทรศัพทใหหนวยงานภายนอก  

2546  บริษทัเริ่มใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 

2548  ในเดือนพฤษภาคม บรษิัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลวอีก 80 ลานบาท  

เปนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100 ลานบาท มจีํานวนหุน 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 โดยบริษทัถือหุนรอย

ละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจใหบรกิารรับเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล และบริการ

ดานการจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ  

 บริษทัไดรับการรบัรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity 
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ป  พัฒนาการบรษิัท 

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)  

2) Silver Winner of Best Trainer 

 ในเดือนกุมภาพันธ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมีมติใหจดัตัง้ บริษทั วันทูวัน เวียดนาม จํากัด เพื่อดําเนิน

ธุรกิจในการใหคําปรึกษาและใหบริการจัดตัง้ระบบศนูยบริการขอมูลลูกคาแกองคกรภาครัฐและเอกชนใน

ประเทศเวียดนาม โดยมีทนุจดทะเบียน 0.04 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะมีสัดสวนการถอืหุนใน

อัตรารอยละ 100  

2553  บริษทัไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มผีลกระทบตอการลงทุนในบริษทั วันทูวัน เวียดนาม จํากัด แลวเหน็วา 

ควรชะลอการลงทุนไวกอน 

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

วิกฤตการณน้ําทวม เหตุการณจลาจล เปนตน เพื่อใหบรษิัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

2555  บริษทัไดรับรางวัลดานการใหบรกิาร Contact Center 3 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 ไดมีมติใหเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100 

ลานบาท เปน 280 ลานบาทโดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180 ลานหุน แบงเปนหุนปนผลจํานวน 110 

ลานหุน และเสนอขายใหแกประชาชนเปนครัง้แรกจํานวน 70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

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

Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทยีบเทา 155,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อดําเนินธุรกิจศูนยบริการขอมลูลูกคาสัมพันธในประเทศกัมพูชา ซึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2557 

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

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

Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan  ในฐานะองคกรเอกชนที่ดําเนนิธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนํา

ของประเทศไทย 
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ป  พัฒนาการบรษิัท 

2557  บริษทัไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

 บริษทั วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด (One To One (Cambodia) Company Limited) ซึ่งเปนบรษิัทยอยของ

บริษทัไดดําเนินการจดัตั้งแลวเสรจ็ โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 18-E4, 4th Floor, The iCon Professional 

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

ไดเริ่มใหบริการบรหิารจดัการศนูยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) ใหแกลูกคาภาคเอกชนในประเทศกัมพูชา ในเดีอนมนีาคม 2557 และคณะกรรมการ

บริษทัมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200,000 เหรียญสหรัฐ  

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

Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan  ในฐานะองคกรเอกชนที่ดําเนนิธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนํา

ของประเทศไทย 

2558  คณะกรรมการบริษทัไดแตงตั้งนางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน ดํารงตําแหนง ผูจัดการทั่วไป โดยดูแลรับผิดชอบ

งานของกรรมการผูจัดการ แทนนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ซ่ึงลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

 บริษทันําเสนอเทคโนโลยีใหมของบริการ Customer Management Service ในการใหบริการลูกคา  

- Cloud Contact Center  

- Social Monitoring & Social CRM   

- Telecom Expense Management Service 

 บริษทัไดริเริ่มโครงการ Work Anywhere ซึ่งเปนการปรับรปูแบบการทํางานของพนักงานในรปูแบบใหม 

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

Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคกรเอกชนทีด่ําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนํา

ของประเทศไทย 

2559  บริษทันําเสนอบริการ Social One ในการบริหารจดัการขอมูลของลูกคาบนสื่อสังคมออนไลน ที่อาจจะสงผล

กระทบตอภาพลักษณองคกร 

 บริษทันําเสนอเทคโนโลยี Omni-Channel  ในการเชื่อมโยงขอมูลในทุกชองทางการติดตอใหมคีวามตอเนื่อง 

 บริษทัติดตัง้ระบบสํารองขอมูลบนระบบ Cloud  เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลซึ่งไปตามแผนการ

บริหารความตอเนื่องในการดําเนนิธุรกิจ (Business Continuity Plan)  

 บริษทัไดผานการรบัรองมาตรฐานการรับประกนัคุณภาพในการบริหารองคกรระดับสากล (ISO9001) 

version 2015 

 บริษทั วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 440,000 เหรียญสหรัฐ 

 คณะกรรรมการบริษทัมีมติอนุมตัจิัดตั้งบรษิัทยอยในประเทศพมาโดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ 

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

Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคกรเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดาน Contact 

Center ชั้นนําของประเทศไทย 
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ป  พัฒนาการบรษิัท 

2560  บริษทัไดรับรางวัล 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center 

Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคกรเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดาน Contact 

Center ชั้นนําของประเทศไทยเปนปที่ 5 ติดตอกัน 

 บริษทัไดรับรางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovative Organization)  จากสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (องคการมหาชน) จากการทีบ่รษิัทมีการจดัการนวัตกรรมทั้งองคกรไดเปนอยางด ี

2561  บริษทัไดรับรางวัล “2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & 

Sullivan ในฐานะองคกรเอกชนทีด่ําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของประเทศไทยเปนปที่ 6 ติดตอกัน  

 บริษทัไดรับรางวัล “Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” 

ในฐานะ “ศูนยบริการขอมูลลูกคาที่ไดรับความไวใจมากที่สุดในเอเชีย และการใหบริการลูกคาสัมพันธ”  

ซึ่งจัดขึน้โดย International Brand Consulting Corporation, USA 

 บริษทัจดัตั้งบริษทัยอยชื่อ บริษทั อินโน ฮับ จํากัด เพื่อดําเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการดจิิทัล 

 

 

1.3 โครงสรางการถอืหุนของกลุมบรษิัท 

 

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด )มหาชน (มีโครงสรางการถือหุนในบรษิัทยอย ดงันี้  
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ขอมูลทั่วไปของบรษิัทยอย 

ลําดับ 

ที ่
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ

ทั้งหมด 

ที่ออก 

จําหนาย 

(หุน) 

หุนทั้งหมด 

ที่บริษัทถือ 

จํานวน

หุน 
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

ศูนยบริการขอมูลและลูกคา

สัมพันธ และการติดดั้งระบบ

ศูนยบริการขอมูลแบบ

เบ็ดเสร็จ ใหบริการใน

ประเทศกัมพูชา 

440,000 

(เหรียญสหรัฐ) 

88,000 88,000 100 

2. บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวร

ปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ ต .คลอง

เกลือ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 

โทร.  0-2685-0000  

 

ใหบริการที่ปรึกษาการ

บริหารงานบุคคล การจัดหา

บุคลากร และธุรกิจ

ศูนยบริการขอมูลและลูกคา

สัมพันธ ธุรกิจทวงถามหนี้ 

และสถาบันฝกอบรม 

2 

(ลานบาท) 

200,000 199,997 99.99 

3. บจก. อินโน ฮับ 

เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 วรอาคารซอฟตแ

ปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ ต .คลอง

เกลือ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 

โทร.  0-2685-0000  

ใหบริการพัฒนานวัตกรรม

ดานดิจิทัล 

3 

(ลานบาท) 

300,000 299,997 99.99 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสรางรายได 

ประเภทรายได 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1 . รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 

1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และ 

ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 

87.68 9.11 21.43 2.62 14.89 2.09 

รวมรายไดจากการขายและงานตามสัญญา 87.68 9.11 21.43 2.62 14.89 2.09 

2 . รายไดจากการบริการ 

2.1  การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็ม

รูปแบบ   

647.03 67.25 540.35 66.05 499.45 70.26 

2.2  การใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ 86.58 9.00 53.99 6.60 28.05 3.95 

2.3  การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 99.20 10.31 141.98 17.35 141.17 19.86 

2.4  การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล 41.64 4.33 60.40 7.38 27.30 3.84 

รวมรายไดจากการบริการ 874.45 90.89 796.72 97.38 695.97 97.91 

รวมทั้งหมด 962.13 100.00 818.15 100.00 710.86 100.00 

 

2.1 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจการใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center 

Service) ซึ่งประกอบดวยบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ  ) Outsourced Contact Center and Customer 

Management Services) และบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions)  ออกแบบและติดตั้งดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับการติดตอไดจากหลากหลายชองทาง 

พรอมเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธที่ใหบริการขอมูล บริษัทสามารถจัดทํารายงานการทํางานพรอมทั้งขอมูลตางๆ ของ

ผูใชบริการ และรายละเอียดการดําเนินการตางๆ ใหแกลูกคาภายหลังเสร็จสิ้นการทํางาน นอกจากนี้ลูกคาสามารถ

ตรวจสอบรายงานการดําเนินงานไดจากระบบ On-line Web Report ไดตลอดเวลา บริษัทแบงธุรกิจการใหบริการ

ออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

1.  บริการศนูยบรกิารขอมูลและลกูคาสัมพันธ (Outsourced Contact Center and Customer Management Services) 

บริษัทมีศูนยในการใหบริการหลักทีใ่หบริการบริหารจัดการ 3 แหง รองรับการใหบริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง โดย

สามารถปรับขยายเพิ่มบริการได เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการใชบริการของลูกคา การใหบริการศูนยบริการ

ขอมูลและลูกคาสัมพันธแบงออกเปน 4 รูปแบบดังนี้ 

1.1 บริการบริหารจัดการศูนยลกูคาสัมพันธแบบเตม็รูปแบบ  (Fully Outsourced Contact Center Management Service) 

บริษัทใหบริการสําหรับองคกรที่มีความตองการบริหารจัดการลูกคาผาน Contact Center หรือ Customer 

Management Center โดยไมตองการลงทุนจัดตั้งระบบเองซึ่งสามารถลดตนทุนการดําเนินงานดวยการใช
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บริการ Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบริการดาน

การบริหารลูกคาสัมพันธครอบคลุมวงจรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทั้งโครงการระยะสั้น ระยะยาว และ

การทํากิจกรรมพิเศษ ไดแก การตลาดและสงเสริมการขาย  การขายสินคาหรือบริการทางโทรศัพท การ

ใหบริการลูกคาสัมพันธ และบริการหลังการขาย การรักษาและสรางความภักดีของลูกคา และการสํารวจ

ความพึงพอใจทั้งลูกคาภายในและภายนอก  เปนตน 

 

ในการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบนี้ บริษัทจะเปนผูบริหารจัดการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร หรือศูนยบริการขอมูลแบบเต็มรูปแบบแกลูกคาแทน โดยที่บริษัทเปนผูจัดเตรียมสถานที่ 

ระบบโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร ทั้ง Hardware และ Software Application และเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 

(Customer Service Representative) ตลอดจนเจาหนาที่หัวหนางาน เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ ใหทั้งหมด 

โดยใชศูนย Contact Center / Customer Management Center ของบริษัทในการใหบริการในดานตางๆ  โดย

มีระบบที่รองรับการใหบริการที่หลากหลายชองทางทั้งการใหบริการผานทางโทรศัพท (Voice Channel) 

และผานชองทางอื่น (Non-Voice Channel)  อาทิ web chat, email, social media และ mobile application  

 

โดยในป 2561 บริษัทพัฒนาสินคา และบริการที่เปนดิจิทัลใหกับลูกคามากขึ้น เชน Web Admin, Chatbot, 

Digital Survey และ Social CRM เปนตน บริษัทเริ่มใหบริการ Chatbot ในชื่อ “ChatOne” เปนการใหขอมูล

สินคา หรือบริการ โตตอบอัตโนมัติกับผูใชบริการ ผานทั้งระบบเสียง )Voice Bot) และขอความ )Chatbot) 

และสนับสนุนการซื้อขาย การประสานงาน บริการนี้เปนการชวยลดระยะเวลา และคาใชจายในการ

ดําเนินการใหกับลูกคา ผานหลากหลายชองทาง เชน web chat,  facebook messenger ตลอดจนมีการเก็บ

ขอมูลผูใชบริการโดยเชื่อมกับ CRM เพื่อการพัฒนาการใหบริการในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนา

ระบบพนักงานตอนรับที่โตตอบดวยระบบ AI (Virtual Receptionist) ในชื่อ “บุษบา ”ซึ่งเปนระบบที่จดจํา

ใบหนา และสนทนาโตตอบกับผูที่มาสอบถามขอมูล 

 

1.2 บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Outsourced Contact Center Facility) 

 บริษัทมีการใหบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ สําหรับองคกรที่ไมตองการลงทุนติดตั้งระบบเอง 

ชวยใหองคกรมีศูนยลูกคาสัมพันธที่ไดมาตรฐานโดยไมตองลงทุนเอง เปนการแบงเบาภาระคาใชจายในการ

ลงทุน และยังสรางความคลองตัวในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงการบริการออกเปน 5 

รูปแบบ ไดแก 

1) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ ณ สถานที่ของบริษัท 

2) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณภายนอกสถานที ่

3) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณบนระบบออนไลน (Contact Center on Demand and 

   Hosted Contact Center) 

4) การบริการใชระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณบนระบบ Cloud (Cloud Contact Center) 

5)    การบริการใชระบบบริหารลูกคาบนสื่อสังคมออนไลน (Social CRM Management)  
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1.3 บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Outsourced Customer Service Representative) 

 บริษัทใหบริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธเต็มรูปแบบ ทั้งคัดสรร ฝกอบรม 

ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง จัดหาเจาหนาที่ทดแทน 

พรอมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อใหลูกคาหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรดานลูกคาสัมพันธ และ

มั่นใจไดวาพนักงานพรอมใหบริการไดในระดับมาตรฐานสากล 

 

1.4 บริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล (Contact Center Maintenance Service) 

บริษัทมีการใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผูเชี่ยวชาญ ปญหาตางๆ จะไดรับการ

ดูแลปองกันและแกไขอยางมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว ชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น    

 

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

บริษัทมีบริการใหคําปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey 

Total Solutions) สําหรับองคกรที่ตองการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองคกรเอง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โดยทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญดาน Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดยบริษัททําหนาที่ในการ

จัดหาอุปกรณ Hardware และ Software Application ที่ใชในระบบ Contact Center / Customer Management 

รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเขาดวยกัน โดยเนนออกแบบใหสอดรับกับการดําเนินธุรกิจของแตละองคกร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.2   การตลาดและภาวะการแขงขัน  

1) กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

ธุรกิจ Contact Center ก็เปนธุรกิจหนึ่งที่ตองปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การ

ใหบริการขอมูลในชองทางเสียงเพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับการใหบริการในยุคดิจิทัลอีกแลว บริษัทไดปรับ

กระบวนการในการดําเนินธุรกิจดวยการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

การผลิตสินคา และบริการ ตลอดจนพัฒนารูปแบบการใหบริการเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริษัทไดปรับการใหบริการ Contact Center เปน non 

voice มากขึ้น โดยเนนการใหบริการผาน social media, digital service, Artificial Intelligence (AI)   

  

บริษัทพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลอยางตอเนื่องตลอดป 2561 เพื่อใหสอดคลอง และตอบสนองพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ซ่ึงทําใหบริษัทพัฒนาสินคา และบริการที่เปนดิจิทัลใหกับลูกคาไดมากขึ้นดังนี ้ 

 “ChatOne” เปนระบบการใหขอมูลสินคา หรือบริการโตตอบกับผูใชบริการอัตโนมตัิผานทั้งระบบเสียง 

และขอความผานหลากหลายชองทาง เชน web chat,  facebook messenger   

 “บุษบา ” เปนระบบพนักงานตอนรับที่โตตอบดวยระบบ AI (Virtual Receptionist) ซึ่งเปนระบบทีจ่ดจํา

ใบหนา และสนทนาโตตอบกับผูที่มาสอบถามขอมูล 
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 “Job matching” เปนระบบการคนหาสายงานอัตโนมัติ เปน Platform ในการวิเคราะหบคุลิกภาพ ความ

ถนัด และจิตวทิยา ของผูสมัครงานดวยแบบทดสอบ และใช machine  learning ในการวิเคราะหหาความ

ใกลเคียงของผูสมัครกับตําแหนงงานขององคกร  

 “Recommender system” เปนระบบการประมวลผลพฤติกรรมของลูกคาผานชองทางการใชงานของ 

mobile application และ website เพื่อเสนอสินคา และบริการที่คาดวาจะตรงกับความตองการของลูกคา

มากที่สุด  

 

นอกจากนี้บริษัทอาศัยประสบการณ ความรู และความชํานาญในธุรกิจ Outsourced Contact Center ในการ

แขงขัน และพัฒนาสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลาย โดยสามารถปรับให

เหมาะสมสําหรับลูกคาแตละราย เพื่อใหสินคาและบริการของบริษัทมีความแตกตาง และมีเอกลักษณเปนของ

ตนเอง ซ่ึงถือวาเปนความไดเปรียบในการแขงขัน  

 

 บริษทัมีกลยุทธการแขงขันในดานตางๆ ดังนี ้

 ดานเทคโนโลย ี

บริษัทวางกลยุทธในการแขงขันดานเทคโนโลยี โดยเลือกใช Software ที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดรับการ

ยอมรับจากทั่วโลก สามารถประยุกตเขากับลูกคาแตละราย อีกทั้งสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาไดอยางเหมาะสม  

บริษัทมุงพัฒนาการใหบริการดวยการนําเทคโนโลยีมาใช บริษัทจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อดําเนินการพัฒนา

นวัตกรรมบริการดิจิทัลอยางจริงจัง ซึ่งทําใหในปที่ผานมาบริษัทพัฒนาสินคา และบริการที่เปนดิจิทัลใหกับ

ลูกคาไดหลายประเภท 

 ดานกระบวนการทํางาน 

การแขงขันในธุรกิจ  Contact Center ไมไดแขงขันทางดานราคาเปนหลักเพียงอยางเดียว ปจจัยที่สําคัญอีก

ปจจัยหนึ่งที่ทําใหลูกคาจะตัดสินใจเลือกใชบริการคือ คุณภาพของการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงให

ความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของคุณภาพของงาน โดยตั้งแตเริ่มใหบริการลูกคา บริษัทจะทําการวัดผล

ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเนื่อง และนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาภายในองคกรอยาง

สม่ําเสมอ โดยมีการดําเนินการทํางานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการตามมาตรฐาน 

ISO 9001 มีการจัดการความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 และบริหารจัดการการบริการดาน 

IT ตามมาตรฐาน ISO 20000 และมีมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางานดานไอทีและซอฟตแวร ตาม

มาตรฐาน CMMI ซึ่งบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เจาหนาที่ของบริษัทยังไดรับ

การรับการรับรองใหเปน Implementation Leader ตามมาตรฐาน COPC ซึ่งเปนมาตรฐานงานบริการลูกคา

ในระดับสากลมาปรับใชในการบริหารงานบริการลูกคา 

 ดานบุคลากร 

บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ซึ่งบุคลากรเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 

ใหบริการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลในการดําเนินธุรกิจการ เนื่องจากธุรกิจการบริการของบริษัทจะ
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ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธซึ่งเปนผูใหบริการจะตองมีทักษะและ

ความสามารถในการใหบริการไดเปนอยางดี ดังนั้นบริษัทไดจัดตั้งหนวยงาน Academy center รับผิดชอบ

โดยตรงในการพัฒนาศักยภาพ และการสรางแรงบันดาลใจ ใหกับพนักงานอยางเปนระบบ โดยมีกลยุทธ

ทั้งหมด 4 ดานไดแก  

 High Quality Training เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหบุคลากรที่มีคุณภาพ   

 Professional Trainer  เพื่อพัฒนาวิทยากรใหมีคุณภาพแบบมืออาชีพ 

 Business Co-Operation สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดเขามีสวนรวมทดลองงานและสรางแรงจูงใจในการเขารวมทํางานกับ

บริษัทในอนาคต 

 Effective Training Tools & Materials เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการอบรมใหทันยุคดิจิตอล และมี

ความสนุกในการเรียนรู เชน Digital learning และ Fun Game  

 บริษัทมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อสรางจิตสํานึกในการใหบริการใหพนักงานมีความเต็มใจ

ในการใหบริการ (Service Mind)  และอบรมใหเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธไดเรียนรูทักษะและใสใจในความ

ตองการของผูรบับริการเพื่อใหผูรบับริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

2) กลุมลูกคาเปาหมาย 

ปจจุบันธุรกิจใหความสําคัญกับกาสรางประสบการณที่ประทับใจใหกับลูกคา )Customer Experience) ซึ่งจะ

เปนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ ลูกคาเปาหมายของบริษัทยังคงเปนกลุมธุรกิจที่มีความประสงค

จัดการงานดานลูกคาสัมพันธและบริการขอมูล และไมมีการจัดตั้งศูนยบริการลูกคาเปนของตนเอง ดังนั้นลูกคา

ของบริษัทจึงเปนทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ลูกคาเอกชนที่เปนลูกคากลุมหลักของบริษัท

ยังคงเปนกลุมสายการบิน กลุมธนาคาร กลุมธุรกิจประกัน และกลุมคาปลีก  

บริษัทสามารถแบงประเภทของลูกคาออกเปนกลุมไดดังนี้ 

กลุมลูกคา 
2560 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รับจางบริการศูนยบริการขอมลู 796.8 97.4  696.0  97.9 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 435.4 53.2  341.2  48.0 

เอกชน 361.4 44.2  354.8 49.9 

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตัง้

ระบบศูนยบริการขอมลูแบบเบ็ดเสร็จ 21.4 2.6 
  

14.9  

 

 2.1  

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 21.4 2.6  5.8  0.8 

เอกชน - -  9.1  1.3 

รวม 818.2 100.0  710.9   100.0  

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 456.8 55.8  347.0  48.8 

เอกชน 361.4 44.2  363.9  51.2 
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3) นโยบายการกําหนดราคา 

ในการกําหนดราคานั้น บรษิัทจะคํานึงถึงตนทุนหลัก 4 สวน ดังนี ้

 ระบบอุปกรณ และสถานที่ใหบรกิาร  

บริษัทคํานึงถึงรูปแบบการใชงานที่เหมาะสมในการใหบริการแกลูกคาแตละราย และติดตอผูขายระบบ

และ /หรืออุปกรณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้

การของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมดานสถานที่ในการใหบริการวาสามารถรองรับตามความตอง

ทุลูกคาไดหรือไม หากตองจัดหาสถานที่เพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาตน นคาเชาสถานที่เปนหลัก ทั้งนี้

บริษัทมีความยืดหยุนในการจัดหาสถานที่ เนื่องจากการใหบริการ Contact Center สามารถใหบริการได

จากสถานที่ใดก็ไดถามีการวางระบบและอุปกรณครบครัน 

 บุคลากร 

 เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธถือเปนปจจัยหลักของการใหบริการ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความตองการของ

ลูกคา อาทิ จํานวนสายที่ตองรับตอวัน คุณภาพการใหบริการ ลักษณะเจาหนาที่ที่ตองใหบริการ และ

จํานวนเจาหนาที่ที่เหมาะสม การคํานวณตนทุนดานบุคลากรจะประกอบดวยอัตราคาจาง และสวัสดิการ

อื่นๆ 

 การบริหารจัดการ 

 บริษัทจะพิจารณาตนทุนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level 

Agreement: SLA) และระดับคุณภาพของการบริการ การใหบริการที่มี SLA และระดับคุณภาพของการ

บริการสูงจะมีการกําหนดอัตราคาบริการที่สูงตามไปดวย เนื่องจากตองใชระบบและเจาหนาที่ลูกคา

สัมพันธที่มีทักษะ ความรูและประสบการณเปนพิเศษ 

 การพัฒนาซอฟแวรที่เกี่ยวของ (Software Development Life Cycle; SDLC ) 

บริษัทจะพัฒนาซอฟแวรใหสอดคลองกับโครงการตางๆ เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวงตามความตองการ

ของลูกคา ซึ่งปจจจัยในสวนราคาอาจจะขึ้นอยูกับความสามารถของซอฟแวรในแตละประเภท หากลูกคามี

ความตองการซอฟแวรในระดับสูงหรือมีความซับซอน บริษัทจะพิจารณาตนทุนในสวนนี้เพิ่มขึ้นตาม

ความเหมาะสมของซอฟแวรและโครงการนั้นๆ 

 

บริษัทจะวิเคราะหตนทนุในการดําเนินการทั้งหมดเพื่อพิจารณาอัตรากําไรที่เหมาะสมที่สามารถแขงขันกับตลาด 

และคูแขงได และนําเสนอราคาการใหบริการแกลูกคาตอไป 

 

4) ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ Contact Center 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญที่สงผลกระทบใหทุกธุรกิจมีการปรับตัวใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดในยุคดิจิทัล ธุรกิจ Contact Center ก็เปนธุรกิจหนึ่งที่ตอง

ปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การใหบริการขอมูลในชองทาง 

Voice เพียงอยางเดียวไมเพียงพอในการใหบริการไดอีกแลว ธุรกิจ Contact Center จะตองใหบริการ Voice 
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รวมกับ Non-voice ควบคูกันไป เห็นไดวาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการพัฒนาการใหบริการ Contact Center 

อยางมาก ผูใหบริการ Contact Center มีการพัฒนาสินคาและบริการเปนดิจิทัล ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

 Cloud Contact Center เปนทางเลือกที่ไดรับความสนใจจากลูกคา เนื่องจากการตั้งศูนยบริการขอมูลลูกคาไม

จํากัดพื้นที่ สามารถติดตั้งระบบ และใหบริการไดทุกที่ ใชเวลาติดตั้งระบบที่รวดเร็ว มีคาใชจายลดลง มี

ความยืดหยุนสูงสามารถลดหรือขยายจํานวนที่นั่งในการใหบริการไดโดยใชระยะเวลานอย 

 การใหบริการ Voice รวมกับ Non-voice ผานชองทาง Social Media เชน Facebook, Twitter, Line, Youtube, 

Webchat และ E-mail โดยเชื่อมโยงขอมูลการสื่อสารทุกชองทางที่ลูกคาติดตอมาใหรวมเปนหนึ่งเดียว 

(Omni Channel) ทําใหทราบขอมูลการติดตอของลูกคาไดทันทีและตอเนื่อง เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา   

 Virtual Agent เจาหนาที่เสมือนจริงที่ใหบริการตอบขอมูลอัตโนมัติในรูปแบบขอความ (Chatbot) และ 

 ระบบเสียง (Voice AI) เสมือนกับเจาหนาที่จริงคอยตอบขอมูลใหกับลูกคาผานเสียง การนัดหมาย การจอง 

หรือการเปลี่ยนโปรโมชั่น เปนตน ระบบนี้จะชวยใหผูใหบริการสามารถลดตนทุนการดําเนินการ Contact 

Center ไดดวย 

 VDO Contact Center เปนการบริการ Contact Center แบบเห็นหนาเจาหนาที่ในการใหบริการ ชวยใหลูกคา

สามารถสื่อสารกับ Agent ไดอยางมั่นใจ สามารถแสดงความตองการในรูปแบบที่ละเอียดมากกวาการ

อธิบายทางเสียง เชน Agent สามารถเห็นสถานที่เกิดเหตุ หรืออุปกรณสิ่งของที่ลูกคาตองการใหชวยเหลือ

แกไข เห็นเอกสารที่ลูกคากรอกแลวไมเขาใจ เปนตน  

 

สวนแบงการตลาด 

ในปที่ผานมา ธุรกิจ Contact Center มีแนวโนมการเติบโตแบบคงที่ ธุรกิจศูนยบริการขอมูลในประเทศไทยมีมูลคา

ตลาดโดยรวมประมาณ 3,500 ลานบาท บริษัทประมาณการสวนแบงตลาดของบริษัทอยูที่ประมาณรอยละ 20  โดย

ในคาดวา  ป  2562 และป 2563 ธุรกิจ Contact Center จะมอีัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5-15 

 

กลุมลูกคาของบริษัทมีทั้งกลุมลูกคาภาครัฐและภาคเอกชน ในป 2561 บริษัทมีการขยายฐานลูกคาไปยังภาคเอกชน

มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากโครงการภาครัฐบาลที่นโยบายจัดซื้อจัดจางแบบ e-bidding ซึ่งสวนใหญมักใชเกณฑ

ราคาในการเลือกผูใหบริการ  

 

แนวโนมการแขงขันและคูแขงในตลาดปจจุบัน 

แนวโนมการแขงขันในธุรกิจ Contact Center เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มีการแขงขันเฉพาะผูประกอบการรายใหญ 

เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีการลงทุนสูง การบริหารจัดการตองอาศัยทักษะ และความชํานาญเฉพาะทาง แตเมื่อ

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้น การเขาถึงเทคโนโลยีมีความสะดวกรวดเร็ว และมีราคาถูกกวาในอดีต ทําให

ผูประกอบการรายยอยเขามาแขงขันมากขึ้น หรือแมกระทั่งการจัดหนวยงาน Contact Center ภายในบริษัทของลูกคา

เอง ซึ่งทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลง แตสําหรับธุรกิจที่ตองการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา หรือตองการ
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คุณภาพการบริการลูกคาที่ไมเปนเพียงการบริการใหขอมูลสินคาเพียงอยางเดียวก็ยังคงใชบริการผูใหบริการราย

ใหญที่มีคุณภาพการบริการที่ไดมาตรฐานสากล ปจจุบันธุรกิจ Contact Center มีการแขงขันในการดําเนินงานเพื่อ

สรางจุดแข็งในการขายดังนี้ 

 สรางมูลคาในการบริการ ผูใหบริการพัฒนาสินคา และบริการใหเปน Digital Service ทันกับเทคโนโลยี 

 สรางเอกลักษณในการบริการ ระบบ Contact Center ตองสามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต ใหมีความ

ยืดหยุนพรอมที่จะปรับปรุงไดอยางตอเนื่องสามารถใชงาน และเหมาะกับธุรกิจของลูกคาโดยเฉพาะ  

 สรางการเชื่อมตอของขอมูล มีบริการที่สามารถเชื่อมตอขอมูลของผูบริโภคในทุกชองทางการติดตอ และ

จัดเก็บเพื่อนํามาวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคต เพื่อเสนอสินคาและบริการที่เหมาะกับ

ผูบริโภค 

 สรางคุณภาพของการใหบริการที่ไดมาตรฐาน และมีราคาที่สมเหตุสมผล 

 สรางความสัมพันธ การมีพันธมิตรที่สามารถเอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจไปดวยกัน เปนอีกชองทาง

ในการขยายธุรกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว และตอยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน 

 

ในปนี้ผู ใชบริการ Contact Center ใหความสําคัญกับการสรางประสบการณที่ประทับใจใหกับลูกคา(Customer 

Experience) ซึ่งจะปนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการเพื่อรักษาลูกคาอยูกับบริษัทไดนานที่สุด ดังนั้น ผู

ใหบริการ Contact Center จึงพัฒนาคุณภาพของพนักงานใหมีความรูในการใชเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป พัฒนาทักษะ

การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการใหบริการไปพรอมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยใีนการใหบริการ 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

1) การจัดหาระบบและอุปกรณสําหรับ Contact Center  

บริษัทมีประสบการณและความชํานาญในการบริหารและใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคา (Contact Center) 

ในระดับมาตรฐานสากล และบริษัทมีพรอมใหบริการที่สมบูรณแบบดวยความรวมมือจากบริษัทคูคาชั้นนําที่มี

ความเชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคนิค การใหคําแนะนํา และการปฏิบัติจริง ซึ่งจะแบงความเชี่ยวชาญ

ออกเปนหลายประเภทตามลักษณะความชํานาญเฉพาะดาน 

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกระบบที่เหมาะสมกับคุณสมบัติหรือลักษณะของบริการตามความตองการของลูกคา 

และพิจารณาเปรียบเทียบราคา กอนเสนอรายละเอียดใหกับลูกคาเพื่อพิจารณาตอไป  เชนเดียวกันกับการคัดเลอืก

ผูใหบริการระบบ บริษัทจะดําเนินการสั่งซื้ออุปกรณจากผูขายที่เสนอสินคาที่มีคุณภาพและการใชงานที่บริษัท

ตองการและมีราคาที่เหมาะสม อยางไรก็ตามในบางชวงบริษัทอาจมีการส่ังซื้อสินคาเก็บไวลวงหนา หากชวงนั้น

อุปกรณที่บริษัทใชประจํามีการลดราคา หรือสามารถซ้ือไดในราคาที่ถูก เพื่อลดตนทุนในการใหบริการ 

2) การจัดหาสถานท ี่ 

สําหรับกรณีการใหบริการแบบการจางเหมาดําเนินงานศูนยบริการลูกคาเต็มรูปแบบ และการบริการใชระบบ 

Contact Center นอกสถานที่ บริษัทไดจัดสถานที่ใหบริการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแตละโครงการ โดยปจจุบัน

บริษัทมีสถานทีร่องรับการใหบริการทั้งหมด 3 แหง สามารถรองรับการใหบริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง ทั้งนี้การ
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ใหบริการดานสถานที่เปนทางเลือกของลูกคา โดยลูกคาสามารถเลือกใชสถานที่ที่มีอยูของบริษัทหรืออาจเสนอ

สถานที่ที่ลูกคาตองการใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงสถานที่ใหเปนศูนยบริการขอมูลก็ได  

3) การจัดหาบุคลากร 

การคัดเลือกพนักงานของบริษัทแบงออกเปน 2 สวน ไดแก บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ

พนักงานฝายสนับสนุนในตําแหนงอื่นๆ โดยมีวิธีจัดหาดังนี ้

บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center 

บริษัทเปดรับสมัครเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) อยูอยางสม่ําเสมอ โดยพนักงาน

ในสวนบริการทุกรายตองผานการทดสอบทักษะพื้นฐานและการสัมภาษณจากเจาหนาที่ของบริษัทและลูกคาแต

ละราย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติใหตรงตามขอกําหนดที่ไดกําหนดไวกับลูกคาแตละราย ภายหลังที่รับพนักงาน

แลว บริษัทจะอบรมทักษะการใหบริการ รวมถึงการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ โปรแกรมและ

กระบวนการใหบริการของลูกคา การใชระบบงานผลิตภัณฑของลูกคากอนการใหบริการเปนระยะเวลา 15-45 

วัน ขึ้นอยูกับลักษณะบริการที่ลูกคาตองการกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง 

พนักงานฝายสนับสนุน (Back Office) 

บริษัทมีการจัดหาพนักงานฝายสนับสนุนอื่นๆ โดยการรับสมัครงานผานการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อ

ตางๆ การประชาสัมพันธภายในองคกร รวมถึงการรวมมือกับเครือขายสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน 

และการรวมมือกับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น ในการดําเนินการรับสมัครงาน โดยบริษัทแจงตําแหนงและ

คุณสมบัติของบุคคลที่ตองการรับสมัคร หลังจากนั้น บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น จะจัดหาผูสมัครที่มีลักษณะ

ตามที่ตองการสงใหบริษัทเพื่อดําเนินการสัมภาษณและคัดเลือกตอไป 

 

2.4   โครงการที่ยังไมสงมอบ 

 

-ไมม-ี 
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3.  ปจจัยเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเขาออกของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณในงานใหบริการศูนยบริการขอมูลสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัท อาศัยบุคลากรที่มีทักษะทางดานการสื่อสาร งานทางดานการบริการ และการ

บริหารความสัมพันธระหวางบุคคลจํานวนมาก นอกจากนี้ในการใหบริการลูกคาในบางโครงการ เจาหนาที่

ลูกคาสัมพันธ จะตองอาศัยทักษะดานภาษาอังกฤษดวย ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดวย

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอยางตอเนื่อง บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรกอนที่จะปฏิบัติงานจริง 

เพื่อใหสามารถใหบริการลูกคาไดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้นการสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ 

ความสามารถและทักษะเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบตอกําลังคนในการใหบริการ ทํา

ใหบริษัทมีตนทุนในการบริหารจัดการบุคลากรสูง รวมทั้งบริษัทตองใชระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร

ทดแทนมาใหมใหสามารถแทนที่บุคลากรลาออก 

อยางไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาว โดยมีมาตรการการวางแผน

อัตราจํานวนบุคลากรสํารองเพื่อรองรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเพื่อไมใหกระทบกับการวางแผน

กําลังคนตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา รวมไปถึงการวางมาตรการคาจางและผลตอบแทนในระดับที่แขงขันกับ

ตลาดไดอยางเหมาะสม  มีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธในตําแหนงตางๆ 

(Career Path) ของบุคลากร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและลดความเสี่ยงในการลาออกของพนักงาน 

ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน Contact Center นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจ

อื่นๆ ในการทํางานของพนักงาน อาทิ การใหสวัสดิการที่เหมาะสม การใหรางวัลในการทํางานในรูปแบบ

ตางๆ สําหรับพนักงานที่มีผลงานดีเดนในเรื่องตางๆ โดยไดสงเสริมในการฝกอบรม รวมถึงการไปศึกษาดูงาน

ในตางประเทศ เปนตน  

นอกจากนี้ บริษัทลดความเสี่ยงการเขาออกของพนักงาน โดยทําการขยาย Site ไปในตางจังหวัดทําใหบุคลากร

ที่ไมสะดวกเขามาทํางานในเมืองหลวงสามารถที่จะทํางานที่บานเกิดได บริษัทไดทําการสํารวจและไดศึกษา

แลวเห็นวาจังหวัดบุรีรัมย เปนจังหวัดที่เหมาะสมเนื่องจากมีส่ิงอํานวยความสะดวกและมีมหาวิทยาลัยที่พรอม

จะสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกบริษัท 

1.2  ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการจางใชบริการศูนยบริการขอมูลของบริษัท  

(Outsourced Contact Center Service) มาดําเนินการตั้งศูนยบริการขอมูลของตนเอง (In-house Contact 

Center) 

เนื่องดวยบริษัทมีการใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ่งประกอบดวย

บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Total Customer Management Service) บริการจัดหา

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) และบริการระบบศูนยบริการขอมูล

และอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 
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การใหบริการดังกลาวจะมีการทําสัญญากับลูกคา โดยมีอายุสัญญาตั้งแต 1-3 ป สามารถตออายุสัญญาไดโดย

การแจงลวงหนา และบริษัทคิดคาบริการจากลูกคาเปนรายเดือน ดังนั้น หากลูกคามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

จากการวาจางบริษัทมาเปนการลงทุนและบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลของตนเอง (In-house Contact 

Center) บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายไดในสวนดังกลาว 

บริษทัเชื่อม่ันวาการใหบริการที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางด ีเปนปจจยัที่

สําคัญอยางยิ่งที่ทําใหลูกคาตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับ เทียบกับการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวย

ตนเอง นอกจากนี้จากประสบการณที่ผานมาลูกคาที่เคยใชบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact 

Center) แลวเปลี่ยนเปนบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง (In-house Contact Center) ลูกคามากกวา

รอยละ 70 ที่นําไปบริหารจัดการเอง จะประสบปญหาในดานการบริหารจัดการตนทุน ทั้งทางดานบุคลากร

เฉพาะดาน ที่ตองมีความรูความชํานาญในการบริหารจัดการ และตนทุนแฝงที่ไมไดคาดการณไว ทําใหใน

อนาคตมีโอกาสกลับมาใชบริการศูนยบริการขอมูลของบริษัท ไมทั้งหมดก็บางสวนแทนการลงทุนติดตั้ง

ศูนยบริการขอมูลของตนเอง 

1.3 ความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค โดยคูแขงที่เปนบริษัทขนาดใหญในประเทศ

เพื่อนบานหรือประเทศอื่นอาจเขามาเปดตลาดในประเทศไทย ทําใหมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น และอาจสูญเสีย

บุคลากรในธุรกิจใหกับคูแขง จะทําใหบริษัทมีตนทุนคาใชจายในการอบรมพัฒนาบุคลากรสูงขึ้น และอาจมี

คาใชจายดานเงินเดือน และผลตอบแทนแกพนักงานสูงขึ้น  นอกจากนี้หากลูกคาที่บริษัทใหบริการอยูใน

ปจจุบันมีบริษัทแมอยูในประเทศที่คูแขงใหบริการอยูแลว ลูกคาของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงไปใชบริการกับผู

ใหบริการเดียวกันกับบริษัทแมได 

แตในทางกลับกัน บริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน และมีการใหบริการที่เปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ

สากล ดังนั้นการเปดเสรีทางการคาระดับภูมิภาค จึงเปนโอกาสที่จะเปดชองทางธุรกิจในตางประเทศไดเชนกนั  

ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้น และธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัท

ไดจัดตั้งบริษัทยอยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อดําเนินธุรกิจ Contact Center 

1.4 ความเสี่ยงในเรื่องการตออายุสัญญา 

การให บริการบ ริห ารจัดการศูนยลูกค าสัมพัน ธแบ บเต็มรูปแบ บ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) 

การบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) และการใหบริการ

บํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล (Maintenance Service) รวมเรียกวา การใหบริการแบบรับจางบริการศูนยบริการ

ขอมูล (Outsourced Contact Center) ซึ่งคิดเปนสัดสวนรายไดการใหบริการตอรายไดจากการขาย และบริการ

รวม เทากับรอยละ 85.54 รอยละ 90.89 และรอยละ 97.38 ใน ป 2558  ป 2559 และป 2560 ตามลําดับ โดยการ

ใหบริการดังกลาว จะมีการทําสัญญากับลูกคาซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต 1-3 ป โดยมีเงื่อนไขใหสามารถตออายุ

สัญญาไดเมื่อมีการแจงลวงหนาพรอมทั้งการเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไมได

รับการตออายุสัญญาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ซึ่งจะทําใหบริษัทมีรายไดจากการบริการลดลง 
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ที่ผานมา ลูกคาโดยสวนใหญมีการตอสัญญากับบริษัทอยางตอเนื่อง และระยะเวลาการตอสัญญาจากเดิมนาน

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

เนื่องจากบริษัทใหบริการลูกคาเสมือนเปนพันธมิตรมากกวาการเปนคูคา 

1.5 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาเชา 

ปจจุบันบริษัททําสัญญาเชาอาคาร 3 แหง เพื่อใชเปนศูนยบริการขอมูล (Contact Center) นอกเหนือจากการใช      

สถานประกอบการของลูกคา โดยสัญญาเชาอาคารทั้ง 3 แหง เปนสัญญาเชาระยะสั้นอายุสัญญาไมเกิน 3 ป 

และจะมีการตกลงคาเชากันใหม (โดยปรับขึ้นไดไมเกินอัตราที่ไดตกลงกันไว) เมื่อมีการตออายุสัญญา ดังนั้น

หากสัญญาเชาอาคารหมดอายุ และมีการปรับอัตราคาเชาสูงขึ้น บริษัทตองรับภาระคาใชจายดังกลาว ซ่ึงอาจ

สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเชาอาคารมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กอนการทําสัญญา           

การใหบริการประเภทรับจางบริการศูนยบริการขอมูล มีการประมาณการตนทุน โดยคํานึงถึงอัตราคาเชาไว

แลว  กรณีมีการปรับขึ้นคาเชาอาคาร บริษัทก็สามารถปรับคาบริการไดตามตนทุนที่สูงขึ้น เมื่อมีการตอสัญญา

การใหบริการกับลูกคา นอกจากนี้การใหบริการของบริษัทเปนการใหบริการผานเครือขายโทรศัพทเปนหลัก 

สถานที่ตั้งของอาคารจึงไมใชปจจัยที่สําคัญ บริษัทจึงมีความยืดหยุนในการเลือกสถานที่โดยไมจําเปนตองเชา

พืน้ที่อาคารที่ตั้งอยูใจกลางเมืองซึ่งมีอัตราคาเชาสูง  

 

นอกจากนี้บริษัทไดลดพื้นที่การทํางานในจังหวัดกรุงเทพลงและเริ่มขยายที่นั่งพนักงาน Contact Center 

บางสวนไปยังตางจังหวัดเพื่อเปนการลดตนทุนคาเชาพ้ืนที่และคาแรงของพนักงาน ในอนาคตบริษัทมีแผนที่

จะทําการปรับสัดสวนใหมีการทํางานจากพ้ืนที่ตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการใหบริการ 

ปจจุบันแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคดิจิทัล การใหบริการ Contact Center ที่มี

ลักษณะเปน Non-Voice Service เชน E-mail Webchat หรือการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media)  

จะเขามามีบทบาทมากขึ้นทดแทนการใหบริการทางเสียง (Voice Service) ประกอบกับระบบ Contact Center 

ในปจจุบันจะเนนรูปแบบการใหบริการ Non-voice เชนกัน หากบริษัทไมปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีและ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค อาจสงผลกระทบกับการใหบริการไมตอบสนองความตองการและมี

ความเส่ียงที่จะสูญเสียลูกคามากขึ้น 

   

บริษัทมีนโยบายลงทุนและพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการแบบ Non-Voice Service ลวงหนามาแลว

หลายป โดยมีการลงทุนพัฒนาระบบ Contact Center ที่รองรับการใหบริการแบบ Non-Voice การพัฒนา

ซอฟตแวรเพื่อรองรับการใหบริการบนสื่อสังคมออนไลน เชน Chat bot, Social Monitoring รวมไปถึงการจัด

ฝกอบ รม พั ฒ น าพ นั กงาน ให สาม ารถให บ ริการทั้ งรูป แบ บ  Voice & Non-Voice Service ไดอย างมี

ประสิทธิภาพ โดยปจจุบันไดมีการใหบริการในรูปแบบ Non-Voice กับลูกคาแลว และมีอัตราการเติบโตการ

ใหบริการดังกลาวอยางตอเนื่อง  
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1.7 ความเสี่ยงจากการใชบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหความชวยเหลือดานการบริหาร

จัดการจากบริษัทแม 

บริษัทเปนบริษัทในกลุม บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น (“SAMART”)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  SAMART  

ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทรอยละ 69.23 บริษัทไดพึ่งพิง SAMART ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 

การใชบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SAMART ไดใหความชวยเหลือแกบริษัท ในการใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 

การใหบริการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย (ISO 27001) และดานการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการบริการ (ITIL) สําหรับการพัฒนาองคกรและบุคลากรภายในองคกรของบริษัท ใหมี

มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการองคกรที่ดีและประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีการ

จายคาตอบแทนเปนรายเดือนใหแก SAMART (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องรายการระหวางกัน) หาก 

SAMART ไมใหความชวยเหลือดังกลาว บริษัทจะตองลงทุนในระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดวย

ตนเอง หรือตองเชาระบบดังกลาวจากบริษัทอื่น ซึ่งจะทําใหบริษัทตองใชเงินทุนมากขึ้น หรือตองจายคาเชา

ระบบในอัตราที่สูงกวาปจจุบัน 

 

การใหความชวยเหลือดานการบริหารจัดการ (Management Agreement) 

SAMART ไดใหความชวยเหลือแกบริษัท ในดานการบริหารและจัดการทั่วไป อาทิ เปนที่ปรึกษาดานการเงิน

และการบัญชี ใหบริการดานกฎหมาย ใหบริการดานการบริหารงานธุรการสํานักงาน เปนที่ปรึกษาดาน

ทรัพยากรบุคคล เปนตน โดยบริษัทมีการจายคาตอบแทนเปนรายเดือนใหแก SAMART (โปรดดูขอมูล

เพิ่มเติมในเรื่องรายการระหวางกัน) หาก SAMART ไมใหความชวยเหลือดังกลาว บริษัทจะตองวาจางที่

ปรกึษาภายนอก เชน ที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน หรือมีอํานาจตอรองใน

การจัดซื้อสินคาบริการลดลง ซึ่งอาจทําใหบริษัทมีคาใชจายในสวนดังกลาวเพิ่มขึ้น การใหความชวยเหลือของ 

SAMART ดังกลาวถือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพของกลุมสามารถ บริษัทเชื่อ

วาจะไดรับการสนับสนุน และความชวยเหลือจาก SAMART ตอไป  

 

1.8  ความเสี่ยงทางดานความตอเนื่องในการดําเนิธุรกิจ (Business Continuity Management) 

ปจจุบันบริษัทใหบริการดังนี้ 

- การบริหารจดัการศูนยลูกคาสัมพนัธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management  

  Service)  

- บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced)  

- การบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 

- การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล (Maintenance Service)  

 

ซึ่งการใหบริการที่กลาวมาขางตนรวมเรียกวาการใหบริการแบบรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced 

Contact Center) รวมถึงการใหบริการแบบ Non-Voice จึงทําใหมีขอมูลของลูกคาอยูเปนจํานวนมาก บริษัทจึง

อาจมีความเสี่ยงในดานการสํารองขอมูลและการใหบริการอยางตอเนื่องในกรณีที่เกิดเหตุไมคาดคิดหรือเกิด
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ภัยพิบัติ เชน น้ําทวม ไฟไหม ไฟฟาดับเปนเวลานาน โดยบริษัทไดจัดตั้ง Site สํารองกรณีฉุกเฉิน (DR Site) ที่

จังหวัดบุรีรัมย เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการใหบริการกับลูกคาและธุรกิจของลูกคา 

2. ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ 

2. 1  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  กลุมวิไลลักษณ ซ่ึงรวมบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย ถือหุนในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) รวมจํานวน 193,856,016 หุน หรือคิดเปนรอยละ 

69.23 ของจํานวนหุนที่ออกจาํหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษทั ทําใหสามารถที่จะควบคุมการลงมตใิน

ที่ประชุมผูถือหุนเกือบทั้งหมดในเรื่องสําคัญตางๆ เชน การแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอง

ใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นผู

ถือหุนรายอื่นๆ อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลกับผูถือหุนรายใหญได 

 

อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ เปน

กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ 

กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนนอกจากนี้ในกรณีที่เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมีอํานาจควบคุมกิจการ กิจการที่เกี่ยวของ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิ

ออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว และในการอนุมัติรายการจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1   ทรัพยสินหลักทีบ่ริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ  

 4.1.1 สินทรัพยถาวร 

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัท ทีใ่ชในการประกอบธุรกิจทีส่ําคัญ สรุปไดมีดังนี ้

    หนวย: ลานบาท 

ประเภท /ลักษณะของสินทรัพย  

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 31 ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

อุปกรณสํานักงาน 9.83 5.55 เปนเจาของ ไมมี 

เครื่องมือและอุปกรณ 37.35 40.06 เปนเจาของ ไมมี 

คอมพิวเตอร 23.77 23.43 เปนเจาของ ไมมี 

ยานพาหนะ - 0.45 เปนเจาของ ไมมี 

เครื่องมือและอุปกรณระหวางติดตั้ง 9.45 - เปนเจาของ ไมมี 

รวม 80.40 69.49   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตดัคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 

มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดงักลาวมีจํานวนเงนิประมาณ 822 ลานบาท  (2560: 

813.5 ลานบาท) 

 

 4.1. 2   สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาใชสิทธ ิ(License) 

สําหรับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center และคอมพิวเตอรซอฟตแวรโดยมีมูลคาตาม

บัญชีสุทธิเทากับ 24.40 ลานบาท และ 26.38 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 2.6 และรอยละ 2.8 ของ

สินทรัพยรวมของบริษัทตามลําดับ 
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 4.1.3  เครื่องหมายการคา  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัเปนเจาของเครือ่งหมายบริการ ดังนี้ 

ลําดับที ่ รูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายใชสําหรับบริการ 
เลขทะเบียน

เครื่องหมาย 
ระยะเวลาคุมครอง 

1 

 

จําพวก 38 บริการรับสงขอมูลขาวสาร

ทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร,เชา

เครื่องมือและอุปกรณสื่อสาร 

บ 47696 26 มิ.ย. 2562 

2 

 

จําพวก 38 บริการรับสงขอมูลขาวสาร

ทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร,เชา

เครื่องมือและอุปกรณสื่อสาร 

บ 47697 26 มิ.ย. 2562 

3 

 

จําพวก 36   บริการ ตัวแทนซื้อขาย

ประกันทางโทรศัพท 

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 27 ก.ย. 2570 

6 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ 41726 27 ก.ย. 2570 

7 

 

จําพวก 35  บริการจัดการธุรกิจดาน

การซื้อ และการจําหนายสินคา  

บ 39781 27 ก.ย. 2570 

8 

 

จําพวก 38  บริการเชาเครื่องมือและ

อุปกรณสื่อสาร 

บ 39782 27 ก.ย. 2570 

9 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ 41724 27 ก.ย. 2570 

10 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง- ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ 41727 27 ก.ย. 2570 

11 

 

จําพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงาน

ทั้งในและนอกสถานที ่

บ 39780 27 ก.ย. 2570 

12 

 

จําพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงาน

ทั้งในและนอกสถานที ่

บ 39778 27 ก.ย. 2570 

13 

 

จําพวก 37  บริการ ติดตั้ง  - ซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

บ 41725 27 ก.ย. 2570 

14 

 

จําพวก 37 บริการ ติดตัง้  -ซอมแซม 

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

 

บ 41728 27 ก.ย. 2570 
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  4.1.4  สัญญาที่สําคัญ 

 สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีสัญญาเชาอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ สถานที่ คูสัญญา อายุสัญญา 
วันครบกําหนด

สัญญา 

1. อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 1 บริษัท วิไลลักษณอนิเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด 3 ป 30 เม .ย.  2563 

2. อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 17 บริษัท วิไลลักษณอนิเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด 3 ป 30 เม .ย.  2563 

3. อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 26 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 3 ป 30 เม .ย.  2563 

4. อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 27 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 3 ป 30 เม .ย.  2563 

5. อาคารซอฟตแวร ปารค ชั้น 34 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2 เดือน 28 ก.พ. 2562 

6. อาคารไทยศรี บริษัท พลังมิตรทรานสปอรต จํากัด 3 ป 30 ก.พ. 2564 

7. บุรีรัมยคาสเซิล บริษัท ศิวะ บารณา จํากัด 3 ป 8 ส .ค .  2563 

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตสูง มีรายไดแนนอน และมีความเสี่ยงในระดับที่

เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลองเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดและ

จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน พ .ศ . 2547 โดยบริษัทจะกําหนด

นโยบายการบริหาร ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะ

ผูถือหุน โดยตัวแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาไว 

 

4.3   ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน 

  บริษัท และบริษัทยอยไมมีการประเมินราคาทรัพยสินใดๆ ในระหวางป 2561 
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5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษัท และ

บริษัทยอยสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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6.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

     ขอมูลบรษิัท 

ชื่อบริษัท บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด )มหาชน(  

ชื่อยอ OTO 

ประเภทธุรกจิ บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขที่ 99/ 19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ  

  ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา  เลขที ่444/8 หมูที่ 15 ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรรีัมย 31000 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107556000281 

โฮมเพจ www.onetoonecontacts.com 

โทรศัพท 0 2685 0000 

ทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 280,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน 1  บาท ตอหุน 

 

 

นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 

ชื่อบริษัท บริษัท วันทูวัน  โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขที่ 99/ 19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ  

  ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ประเภทธุรกจิ  ใหบริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบคุลากร ธุรกิจศูนยบริการ

 ขอมูลและลูกคาสัมพันธ ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝกอบรม 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105551118940 

โทรศัพท 0 6852  0000 

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 200,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน 10 บาท ตอหุน 
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นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 

ชื่อบริษัท บริษัท วันทูวัน )แคมโบเดีย(  จํากัด 

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

 Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

ประเภทธุรกจิ บริการศูนยบริการขอมูลและลูกคาสัมพันธ ในประเทศกัมพูชา 

เลขทะเบียนบรษิัท 00004142 

โทรศัพท 023 932 222 

โทรสาร 023 932 223 

โฮมเพจ www.otoc.com.kh 

ทุนจดทะเบียน 440,000  เหรียญสหรัฐ 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 88,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน 5 เหรียญสหรัฐ ตอหุน 
 

ชื่อบริษัท บริษัท อินโน ฮับ จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขที่ 99/ 19 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 ถนนแจงวัฒนะ  

  ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ประเภทธุรกจิ  ใหบริการพัฒนานวัตกรรมดานดจิิทัล 

เลขทะเบียนบรษิัท 0205561009107 

โทรศัพท 0 0002685 0 

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท 

หุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมลูคา 300,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน 10 บาท ตอหุน 
 

บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหุน  บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย )ประเทศไทย (จํากัด  

ที่ตั้งสํานักงาน  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  0 2009 9999 

โทรสาร 0 2009 9476 

ผูสอบบัญช ี  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 

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  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

27 

สวนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7.   ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 

7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  

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

 

7.2  ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบรษิัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

ลําดับ

ที ่
รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1. กลุมวิไลลักษณ  1 

- บริษทั สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2 

- บริษทั สามารถวิศวกรรม จํากัด 

- นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ 3 

- นางสกุัญญา วนิชจักรวงศ 3 

                      194,075,316 

191,600,000 

    2,100,000    

       118,454 

       256,8624 

69.31 

68.43 

  0.75 

  0.04 

  0.09 

2. นายสุทธิพจน  อริยสุทธิวงศ 12,015,100 4.29 

3. นายพงศธร เจริญกุล 3,850,000 1.38 

4. นายณัฐพล จุฬางกูร 3,000,000 1.07 

5. นายทีปกร โลจนะโกสินทร 2,870,000 1.03 

6. บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 2,102,488 0.75 

7. นายขันธพลร ซ่ือภาคย 2,081,100 0.74 

8. บริษทั ที เอ็นจิเนียรริ่ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2,007,000 0.72 

9. นายเพชรเกษม อึ้งตระกูล 1,633,500 0.58 

10. นายเอกชัย ไทยอาภรณ 1,552,700 0.56 

                          รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 225,187,204 80.43 

                          ผูถือหุนสวนนอย 54,812,796 19.57 

           รวม 280,000,000 100.00 

หมายเหต:ุ  ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561  
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1 บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 

เปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่อง การกําหนดลักษณะ ความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํา

รวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
2  เปนบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนรอยละ ละ 15.14 และครอบครัววิไลลักษณ ถือ

หุนรอยละ 27.25 
3 นับรวมหุนของคูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาว

ถือหุน เกินรอยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว โดยใหนับรวมคูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามี

ภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
4 ขอมูลการถือครองหลักทรัพยของนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ เปนขอมูล ณ วนัที่ 8 มกราคม 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

7.3  การออกหลักทรพัยอื่น 

บริษทัไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพ หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ หรือหลักทรัพยอื่น 

 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงิน

สํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย  อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล

ดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต 

อนึ่ง การพิจารณาการจายเงินปนผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนหรือทรัพยสินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท

หรือในบริษัทยอยใหขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทวาจะจายเงินปนผลหรือไมเพียงใด 

โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต 

การจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท 

 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

อัตราสวนทางการเงิน 2559 2560 2561* 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.30 0.18 0.08 

การจายเงินปนผลตอหุน(บาท) 0.23 0.15 0.08 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 77.24 83.25 96.60 

หมายเหต ุ * บริษัทมีการจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนในรูปของเงินปนผลโดยไดเสนอผูถือหุนใหพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับป 2561 

ในอัตราหุนละ 0.08 บาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 96.60 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของ

บริษัทที่กําหนดใหจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท บริษัทไดจายเงินปนผลระหวาง

กาลในอัตราหุนละ 0.04 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2561 บริษัทจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.04 บาทใน

เดือนพฤษภาคม 2562 ขึ้นอยูกับการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
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8. โครงสรางการจัดการ 

 
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 6 ชุด 

เพื่อดูแลระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองคกร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562* ดังนี้ 

 

*บริษัทปรับโครงสรางการจัดการภายในองคกร มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

8.1 คณะกรรมการบรษิัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี ้

 

ชื่อ ตําแหนง 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ  /กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ  / 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ  /รอิสระกรรมกา /  กรรมการตรวจสอบ  / 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

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

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

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

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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ชื่อ ตําแหนง 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ * กรรมการ  /กรรมการบริหาร  /กรรมการบริหารความเสี่ยง  

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการ  /กรรมการบริหาร  /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

7. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ  /กรรมการบริหารความเสี่ยง  

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการ  /ประธานกรรมการบริหาร /  กรรมการบริหารความเส่ียง  / 

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

9. นายศิริชัย รัศมีจนัทร กรรมการ  /กรรมการกํากับดูแลกิจการ  / กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ  * นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลวันที ่31 มกราคม 2562 

 

จํานวนกรรมการดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดมีกรรมการไมนอยกวา 7 คน  และกรรมการไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  และเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดโดย

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ

การเงินของบริษัท  

ทั้งนี้บริษัทไดแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณทํางานของกรรมการแตละทาน รวมของกรรมการในบริษัทยอย 

และบริษัทที่เกี่ยวของทัง้ขอมูลการดํารงตาํแหนงไวในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และ

หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน” และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย ไวในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต

หัวขอ “คณะกรรมการชุดยอย ” 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ  

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ หรือ นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ นายธนานันท วิไลลักษณ หรือ

นายศิริชัย รัศมีจันทร รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัท 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. มีคุณสมบัติที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ  .2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ  และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งขอบังคับของบริษัท 

2. เปนผูที่ไมประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัท  เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม 

4. เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

5. เปนผูมีความรับผิดชอบ ระมดัระวัง รอบคอบ ซ่ือสัตยสุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

6. เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ไดอยางเต็มที่ 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบไปดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไม

นอยกวาสามคน โดยกรรมการอิสระแตละคนจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได เงินเดือนประจํา   

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 เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู  เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

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

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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วาระการดํารงตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท  ไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ .2535  

คือในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได โดยไดรับ

เสียงขางมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดไม

เกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวากรรมการดังกลาว

ไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางยิ่งและการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป 

รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทดวย  

 

ขอบเขตหนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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 

และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตอผูถือ

หุนอยางถูกตองครบถวน 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให

เปนไปตามนโยบาย และกลยุทธที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. กําหนด และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของบริษัท รวมทั้งกําหนดใหมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกร

ขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน 

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากร 

การควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ และแผนงานประจําป 

5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทน

ของกรรมการและกรรมการชุดยอย ที่นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อนําเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

6. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่

กําหนดไว ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

7. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของฝายบริหารที่

เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบญัชีของบรษิทั และลงลายมือชื่อเพื่อรบัรองงบการเงินดงักลาว เพื่อนําเสนอ

ตอทีป่ระชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
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9. พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่ เหมาะสมที่ เสนอโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป  เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

10. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งดูแลไมใหเกิด

ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

11. การตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา บริษัทไดมีความกํากับดูแลใหมีการบริหารจัด

รับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด 

12. มีหนาที่ในการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาถึงการเขาไปมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยตรง 

หรือโดยออมในสัญญาใดๆ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

13. กํากับดูแลใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง )Succession Plan) เพื่อเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงกรรมการ

ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 

14. สนับสนุนและสงเสริมการสรางนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

นอกจากนั้นบริษัทมุงหวังใหกรรมการและผูบริหารแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางโปรงใสและมี

คุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของ 

ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหาร โดย

บ ริษั ท ได เป ด เผ ยจริยธรรม ธุ รกิ จแ ล ะจ รรยาบ รรณ ข อ งก รรม ก ารแ ล ะผู บ ริห ารไวบ น เว็บ ไซ ต ข อ งบ ริษั ท 

(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.  อนุมัติงบประมาณประจําปและแผนธุรกิจของบริษทั 

2.  อนุมัติการกอภาระผูกพันทางการเงินของบรษิัท เชน การทําสัญญากูเงิน การค้ําประกันหนี้  

3.  อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ 

4.  อนุมัติการเปดบริษทัใหม 

5.  อนุมัติการซื้อหรือจําหนายสินทรัพยของบริษทั ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

6.  อนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

7.  อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราการจายคาตอบแทนและโบนัสประจําป 

8.  อนุมัติงบการเงนิของบรษิัท 

9.  อนุมัติการเปดหรือปดบัญชีกับธนาคารตางๆ 
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10. อนุมัติการแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอย  

11. อนุมัติการแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ในการอนุมัติการดําเนินรายการตางๆ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด  

 

8.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 คณะเจาหนาทีบ่รหิารของบริษทัมีจํานวน 6 ทาน ดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 

1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการผูจัดการ  

2. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคล และธุรการ  

3. นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ 

4. นางศศกร สุพพัตกุล ผูอํานวยการฝายขายและบริการลกูคา 

5. นางรัชดา ธีรเกาศัลย ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ 

6. นางวีรนุช ทางอนันต * ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

หมายเหตุ  * นางวีรนุช ทางอนันต ลาออกจากบริษัท มีผลวันที่ 4 มีนาคม 2562 ทั้งนี้บริษัทแตงตั้งนางสาวธิดารัตน แกวใย ดํารงตําแหนง 

สมุหบัญชี และรักษาการผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณทํางาน รวมทั้งขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร

ในบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของไดในเรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน” 

 

8.3 เลขานกุารบรษิัท 

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

ครบถวนตามที่บริษัทกําหนด ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังไดรับการแตงตั้งให เปนเลขานุการ

คณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ของเลขานุการบริษัทไวดังนี้ 

 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจ 

2.  เขาใจบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท 

3.  มีความรูและความเขาใจดานกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. 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. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยบริษัท  และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล

และประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค 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 วันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจ

มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว 

ประวัติการศึกษาและการทํางานของนางสาวเมธาวี สาวิเศษ ไดแสดงไวในเรื่อง “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการ

บริษัท และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน” โดยในปที่ผานมาเลขานุการบริษัทไดเขาอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู เชน  

• หลักการกํากับดูแลกิจการ (CG code ) 

• เสวนาแลกเปลี่ยน กรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทัผูมีสวนไดเสียที่ไมควรมองขาม 

• CGR workshop 2018  

• เทคนิคการสื่อสารกับนักวิเคราะหใหเกิดคุณคาสูงสุดตอบรษิัทจดทะเบียน 

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

 นโยบายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม 

เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท และเพียงพอที่จะรักษา

กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได  กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน

คณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
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กําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตนแลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

 
  

ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ประกอบดวย คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ โดยเบี้ย

ประชุมจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น โดยในคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะไดเบี้ยประชุมเทากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได

มากกวากรรมการอื่น 1 เทาของกรรมการทานอื่น สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะไดมากกวากรรมการอื่นรอยละ 50 ยกเวนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมมีการจายคาเบี้ยประชุมแตอยางใด 

สําหรับบําเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบกับองคกรในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกันตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณของธุรกิจโดยรวม 

  

คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2561 ที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนมีวงเงินรวมไมเกิน 

4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดย

ไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ โดยกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมตามรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการ  จํานวน 20,000  บาทตอครั้ง 

-กรรมการ   จํานวน 10,000  บาทตอครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

-ประธานกรรมการ  จํานวน 15,000  บาทตอครั้ง 

-กรรมการ   จํานวน 10,000  บาทตอครั้ง 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  

ในป 2561 การชุดยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและคณะกรรม  

             (หนวย: บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม   

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

คาบําเหน็จ 

 

รวม

คาตอบแทน

ที่แตละทาน

ไดรับ )บาท(  

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 140,000 50,000 45,000 - 75,000 310,000 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 70,000 50,000 - 45,000 50,000 215,000 

3. นพ. ระเฑียร ศรีรมงคล 70,000 100,000 30,000 30,000 50,000 280,000 

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น 70,000 50,000 30,000 30,000 50,000 230,000 
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รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม   

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

คาบําเหน็จ 

 

รวม

คาตอบแทน

ที่แตละทาน

ไดรับ )บาท(  

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ 70,000 - - - 50,000 120,000 

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

7. นายธนานันท วิไล

ลักษณ 

60,000 - - - 50,000 110,000 

8. นางสุกัญญา วนิชจักร

วงศ 

60,000 - - - 50,000 110,000 

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 70,000 - - 30,000 50,000 150,000 

10.  นายประชา พัทธยากร

 

50,000 - - - 50,000 100,000 

รวม 730,000 250,000 105,000 135,000 525,000 1,745,000 

หมายเหต ุ     นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 นโยบายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กําหนดคาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคํานึงถึง

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง

แตละทาน ทั้งนี้เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได 

คาตอบแทนและโบนัสประจําปสําหรับผูบริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่แนนอน โดยพิจารณาจากผล

การดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทํางานของผูบริหารระดับสูงแตละทานซึ่งจะมีการชี้แจง

หลักเกณฑใหทราบลวงหนากอนที่จะประเมินผลในปลายป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณากอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 นโยบายคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ  

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑนโยบาย

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงแลว คณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ประจําป โดยกรรมการบริษัทแตละทานจะเปนผูประเมิน เพื่อนําผลการประเมิน

มาใชในการประกอบการพิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ซ่ึงมีนโยบายการจาย

คาตอบแทน ดังนี้ 
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นโยบายการจายคาตอบแทนใหกบัประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ กรรมการผูจัดการ 

ประเภทคาตอบแทน รูปแบบคาตอบแทน ประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน 

คาตอบแทนแบบคงท่ี  

(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชนอื่น  

เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจาหนาที่บรหิาร/ 

กรรมการผูจัดการ ที่มีความรูความสามารถ 

คาตอบแทนจูงใจระยะสัน้ 

(Short Term Incentive) 

เงินโบนัสประจําป เพื่อเปนรางวัลตอบแทนตามความสําเร็จในการบรรลุ

เปาหมายแผนงานที่ไดกําหนดไวประจําแตละป 

คาตอบแทนจูงใจระยะยาว 

(Long Term Incentive) 

การจายคาตอบแทนตามผลงาน

ในรูปแบบการใหสิทธิ์ซ้ือหุน 

(Stock Option)* และ

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน

สวนที่บริษทัฯ จายสมทบ

เพิ่มขึ้นตามอายุงาน 

 เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจาหนาที่บรหิาร/ 

กรรมการผูจัดการ ที่มีความรูความสามารถ 

 เพื่อใหผลประโยชนของประธานเจาหนาที่

บริหารสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน 

 เพื่อสงเสริมการสรางความเติบโตและมูลคาเพิ่ม

ใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

หมายเหตุ *การใหสิทธิซ้ือหุน (Stock Option) คณะกรรมการบริษทัฯ จะพจิารณาเมื่อมีชวงเวลาและสภาพการณที่เหมาะสม 
 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ในป 2561 บรษิัทมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูบริหารจํานวน 6 ราย ดังนี้  

คาตอบแทน  จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 12,845,600.00 

โบนัส 203,900.00 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1) 905,984.00 

ประกันสังคม 45,750.00  

รวม 14,001,234.00 

 หมายเหต ุ 1) บริษัทไดสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพีในอัตรารอยละ 3-10 ของเงินเดือนใหแกผูบริหารของบริษัท ตามอายุงาน 

 

8.5 บุคลากร 

บริษทัและบรษิัทยอยมจีํานวนพนักงานในชวง 3 ป ที่ผานมา แบงตามบริษทัดังนี ้

บริษัท 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

1. บริษทั วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 1,935 1,840 2,319 

2. บริษทั วันทูวัน (แคมโบเดีย) จาํกัด  15 15 14 

3. บริษทั วันทูวัน โปรเฟสช่ันแนล จํากัด  0 0 3 

4. บริษทั อินโน ฮับ จํากัด 3 0 0 

รวม 1,953 1,855 2,336 
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นอกจากนั้น บริษทัและบรษิัทยอยมีคาใชจายทีเ่กี่ยวของกับพนักงานซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุ

สํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น เงินชวยหลือ และคาลวงเวลา ในชวง 3 ป ที่ผานมา

โดยสามารถแบงตามประเภทคาใชจายที่เกี่ยวของกบัพนักงานไดดงันี ้

 

ประเภทคาใชจาย 
คาใชจายรวม (ลานบาท) 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

เงินเดือน 359.00 352.00 376.12 

โบนัส 14.28 27.89 21.81 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  6.22 5.14 4.41 

อื่นๆ       81.73 100.21 97.67 

 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนปจจัยสําคัญนําบริษัทไปสูความสําเร็จในการเปนบริษัท

ศูนยบริการขอมูล ลูกคาสัมพันธ ชั้นนํา บริษัทจึงมีการกําหนดกลยุทธและนโยบายดานทรัพยากรบุคคลที่มุงเนนดานการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต

การวิเคราะหความตองการอัตรากําลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแขงขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตลอดจนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพรอมดานศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหสอดคลอง

กับการดําเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร เพื่อสรางการเติบโตของธุรกิจบริษัทอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน 

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

 นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง     

เพื่อสนับสนุนใหสายธุรกิจและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดมีการใชเครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตางๆ 

ในการวางแผนอัตรากําลังคนอยางเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร และคุมคาในการใชทรัพยากรตางๆ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสรางองคกรและ

ตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจใหม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด นําไปสู

การบรรลุพันธกิจของบริษัทตอไป 

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบาย

เขารวมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองคกรตางๆ  การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนํา เพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีของบริษัทตอสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ รวมทั้ง องคกรชั้นนําและสื่อประชาสัมพันธตางๆ 

สําหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ทักษะ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคูกับความเปนคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผานการพิจารณา
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รวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัด ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการ

คัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน รองรับธุรกิจใหม รวมทั้งใชเทคโนโลยีดิจิตอลและ

เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน โดยจะมุงสงเสริมใหบุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพที่กลุมบริษัท

สามารถ และจะนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนของบริษัทตอไป 

 นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามนโยบายและ 

กลยุทธของทุกสายธุรกิจ โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเปาหมายขององคกรลงสูระดับ

หนวยงานและบุคคลที่สอดคลองกับแผนธุรกิจ ควบคูกับการประเมินผลขีดความสามารถตางๆ ในทุกระดับ 

Corporate Competency รวมทั้งนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเปนมาตรฐานสากลมาใช

ในองคกร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน โดยนําผลลัพธไป

ใชในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื ่อง เพื่อนําไปสูการบรรลุพันธกิจของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางยั่งยืนตอไป 

 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทนําเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยขององคกรมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ

สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ลดตนทุน ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน ในการ

สมัครงานออนไลนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบกระบวนการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการขอมูลความรูและการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการ

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการ

และคาตอบแทนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payslip) นอกจากนั้น บริษัทไดใชขอมูลตางๆนี้ ไปใชสนับสนุนการ

ตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหองคกรประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนและ

เปนการรองรับ นโยบาย Thailand 4.0 ตอไป  

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    

บริษัทมีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตามตําแหนง ความรับผิดชอบ สอดคลองกับ

ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและวิเคราะหคางานใหมีความเปนปจจุบัน

ตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

สภาวะเศรษฐกิจ โดยดําเนินการควบคูกับการวิเคราะหเปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและตาง

อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนไปตามกฎหมาย เหมาะสม เปน

ธรรม และสามารถแขงขันกับบริษัทชั้นนําอื่นๆ ได  

บริษัทมีนโยบายใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตอพนักงานซึ่งสอดคลองกับผลการดําาเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ 

โบนัส ซึ่งเปนไปตามผลการดําเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนระยะยาวคือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปน

สวัสดิการที่เปนหลักประกันทางการเงินใหแกพนักงาน 

 นโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร  

บริษัทใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวางบริษัท ผูบริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ 

รวมทั้งการสื่อสารภายในองคแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยน
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แนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆ ในเชิงสรางสรรคของพนักงาน และนําผลลัพธที่ไดไปปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานและกระบวนการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn”  

 

นอกจากนั้น บริษัทมีการกําหนดนโยบายการสรางความสัมพันธและผูกพันทุกระดับภายในองคกรระหวางผูบริหาร

และพนักงาน รวมทั้งไดสงเสริมการทํางานเปนทีม (Team of Professionals) โดยมุงเนนการสรางคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมืออาชีพ  ในปที่ผานมาบริษัทจึงจัดทํา

กิจกรรมตางๆ มากมาย เชน Management Meeting ปละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม 

(Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธตางๆ ในทุกระดับขององคกร เชน กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธภายในองคกร

ตางๆ และชมรมกีฬา ชมรมทําความดี )D-Club) และชมรมอื่นๆ ฯลฯ 

 นโยบายสงเสริมนวัตกรรมสําหรับพนักงาน 

บริษัทไดสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมทีเ่ปนประโยชนตอองคกร และพัฒนาพนักงานใหมี

ความรูและความคิดสรางสรรคใหเปนรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล และนําผลงานนวัตกรรมมาแกปญหาใหกับลูกคา 

รวมทั้งเพื่อพัฒนาสินคา บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ใหเกิดประโยชนตอองคกร ลูกคาและสังคมตอไป 

ในป 2561 บริษัทไดพัฒนาบริการ Chatbot ซึ่งเปนบริการตอบขอมูลอัตโนมัติในรูปแบบขอความ (Chatbot) 

พนักงานเปนสวนสําคัญในการฝกระบบใหสามารถเรียนรูมากขึ้น ในการดําเนินกระบวนการ Machine Learning   

 

2.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

บริษัทดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับใหเหมาะสมกับตําแหนงอยางตอเนื่อง 

เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  บริษัทจึงมุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาดานทักษะ ความรู

ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกัน เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและ

แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ  

บริษัทกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะไดรับ

การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถอยางตอเนื่อง โดยการนําแนวทาง Competency มาประยุกตใชในองคกรทั้ง

ในสวนของความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนในองคกรตองมี )Generic Competency) ความสามารถดาน

การบริหารสําหรับผูบริหาร )Managerial Competency) และความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพตางๆ )Functional 

Competency) เพื่อนําไปวิเคราะห วางแผนและเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลดวย

การพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสรางศักยภาพตนเองใหรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ของบริษัท 

 นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนทรัพยากรอันมีคาในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จและเติบโตได

อยางยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่องควบคูกับการนําระบบ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ มาประยุกตใช 
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การจัดฝกอบรมภายในบริษัท 

บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยางตอนื่อง โดยจัดตั้งหนวยงาน Academy center รับผิดชอบ

โดยตรงในการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและพนักงานใหสามารถทํางานตอบสนองตอกลยุทธและเปาหมาย

ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมภายในองคกรโดย

แบงเปนระดับ ดังนี้ 

 

สําหรับพนักงานระดับบริหาร :   

บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนําควบคูไปกับการ

เพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเปนการ

เตรียมความพรอมสําหรับการปรับ /เลื่อนตําแหนงตางๆ ในอนาคตใหสอดคลองกับความกาวหนาในสายวิชาชีพและ

สงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัท ใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนําในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดําเนินการทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต เชน กลยุทธทางการตลาด และความสําคัญของธุรกิจ และการบริหารคววามเสี่ยงองคกร เปนตน 

 

สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ : 

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

หนาที่งาน เชน การบริหารความเสี่ยง, มาตรฐานทางดานการเงินและบัญชี, ความรูทางดานกฎหมาย, ทักษะการใช

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลย,ี ทักษะการตลาดและการขาย, มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ ฯลฯ 

 

สําหรับพนักงานทุกคน :   

บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูความสามารถหลัก เพื่อใหพนักงานทุกคนของ

บริษัทปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม, การ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ 
 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพและทักษะความสามารถทางดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ตั้งแตพนักงานเขางานใหมและพนักงานปจจุบันในรูปแบบหองเรียน (Class room 

Training) และการเรียนรูออนไลน (E-Learning) ซึ่งรองรับการเขาเรียนของพนักงานจํานวนมาก และสะดวกทุกที่ทุก

เวลา 
 

การจัดฝกอบรมภายนอกบริษัท 

นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมจาก

สถาบนัหรือองคกรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของแต

ละบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหมๆ กับองคกรอื่น 

 

 การพัฒนาและจัดการความรูในองคกร 

 าบุคลากรในระยะยาว ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร บริษัทจึงใชระบบเพื่อเปนการพัฒน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยริเริ่มโครงการ “SAMART 
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Knowledge Sharing” เพื่อสงเสริมใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายในองคกร (Knowledge Management) ให

สามารถตอบสนองเปาหมายธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

 

 นโยบายรักษาผูมีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหนง 

  บริษัทมีนโยบายในการรักษาผูมีศักยภาพสูงในองคกร โดยจัดทําหลักสูตรและ /หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา

มวางแผนความกาวหนาในอาชีพ เชนยากรบุคคลและเตรียทรัพ  Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job 

Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคกรแบบกาวกระโดด สําหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ 

(High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหพนักงานใชความรูความสามารถและ

ศักยภาพที่มีมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ รวมถึงสรางความผูกพันตอองคกรและพรอมอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

   วามสําคัญกับแผนการสืบทอดตําแหนงของบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงนอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและใหค

ของบริษัท ดวยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจไดวาบริษัทมีความพรอมในการ

เตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตําแหนงวางหรือสําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

สรุปการอบรมใหกับผูบริหารและพนักงานในป 2561  

การจัดอบรม จํานวนครั้ง จํานวนผูเขารับการอบรม 

การอบรมภายในบริษทั (In-House Training) 

- ผูบริหาร 

- พนักงาน 

 

22 

35 

 

140 

2,061 

รวม 57 2,201 

การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมตางๆ 

- ผูบริหาร 

- พนักงาน 

 

15 

13 

 

22 

16 

รวม 28 38 

 

คาใชจายในการอบรมใหกบัผูบรหิารและพนักงาน 

ในป 2561 บริษัทมีคาใชจายในการอบรมภายในและภายนอก รวมเปนเงินทั้งสิ้น 637,699 บาท โดยการฝกอบรมของ

พนักงานทั้งหมดจํานวน 17,922 ชั่วโมงตอป คิดเปนเฉลี่ย 8.1 ชั่วโมง/คน/ป ตามมาตรฐานกรมฝมือแรงงานซึ่งมากกวา

กําหนดที่  6 ชั่วโมง/คน/ป โดยมีตัวอยางหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกประจําป  2561 ดังนี ้

หลักสูตรการอบรมภายใน 

- Basic Operation Cost - Essential Skills for Modern New Manage 

- Business Overview - Finance for Non-Finance Module 

- CMMI Training - High Impact Performance Management 

- Coaching and Mentoring Skill - IS Awareness Training 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

44 

- Coaching and Team Management - Operation Management 

- Coaching Performance  - OS Service Go Beyond Thinking 

- Contact Center Operation Management - Performance Booster 

- Contract Alert System - Personality and Presentation skill 

- Customer Expectation - Problem solving and Decision Making 

- Customer Service Skill and Workshop - Modern New Manager 

- E Procurement - Quality Management 

- Effective Presentation Skill - Samart Management Meeting 

- SAP Inventory Management - Supervisory Skill 

- Strategic Thinking and Business Analysis - Telephony 

- Time Management - การบริหาร Operation อยางมืออาชีพ 

- การบริหารโครงการรัฐบาล - การรับมือลูกคาอยางชาญฉลาด 

- ขอควรระวังในการทําสัญญาและบริหารสัญญา - เขาใจ Telephony System & Solution system 

 

หลักสูตรการอบรมภายนอก 

- Adobe Illustrator - Photoshop 2015 Basic 

- Mini Master in Creative Digital Marketing รุนที่ 3 - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงานระดับหัวหนางาน 

- เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงานระดับบริหาร - การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

- การใช Excel ในการตรวจสอบแฟมขอมูลบัญชี - สัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 

- เทคนิคการเลือกชองทางในการสรรหาพนักงาน - Power BI Desktop For Business Analytics 

- MCSA on Windows Server 2016 - ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ 

- เจาะประเด็นปญหาการหักภาษี ณ ที่จาย - Update กฎหมายภาษีอากร 2561 

- การบริหารสวัสดิการ - The Wisdom of Leader 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน

ของบริษัทใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย ตลอดจนเปนการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และการพัฒนาอยางยั่งยืน  เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทไดยึดถือปฏิบัติภายใตนโยบายการบริหารองคกรที่ดี มีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ทั้ง

พนักงาน ลูกคาและผูถือหุน ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับ

การปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหนาที่ดูแลใหบริษัท กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎขอบังคับตางๆ 

ของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

  9.1.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีด

ความสามารถในการแขงขันของกิจการ และความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย จึงไดจัดใหมี

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งไดเผยแพรไวบน

เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท ซ่ึงนโยบายดังกลาวใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝายบริหาร 

ใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดสองดูแลใหพนักงานไดถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการ

ป 2560 ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 โดยในนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถอืหุน  

บริษัทใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกรายไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญ นัก

ลงทุนสถาบันหรือชาวตางชาติ โดยบริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกัน ในป 2561 สิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับมีดังนี้ 

 

 สิทธิในการไดรบัใบหุนและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน          

บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ

บริษัท เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 
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 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนา  

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให

สอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมของผูถือหุน

เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม

เกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการ

เสนอวาระการประชุมผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ

สงคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับบริษัทอยางนอย 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 

2561 เปนตนไป โดยกําหนดใหการเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 การสงคําถามสิ้นสุด

กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยบริษัทไดแจงชองทางและชวงเวลาในการรับเรื่องใหผูถือหุน

ทราบผานทางระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคําถามลวงหนา ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

ภายใตหมวด “นักลงทุนสัมพันธ”  หัวขอ “ขอมูลสําหรับผูถือหุน” เรื่อง “การสงคําถาม และเสนอวาระลวงหนา

กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562” 

  

 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน             

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม รวมทั้งการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุม 

บริษัทไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง และแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  

 

ในป 2561 บรษิัทมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึง่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสถานทีท่ี่สะดวกในการเดินทาง

และสามารถรองรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม โดยผูถือหุนไดรบัสิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมดังนี ้

 

กอนวันประชุมผูถือหุน 

ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทไดแจงกําหนดการพรอมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบ

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนา 31 วันกอนวันประชุม และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอม

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

หัวขอ “ขอมูลสําหรับผูถือหุน” และหัวขอยอย “การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561” ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 31 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมี เวลาในการศึกษาขอมูล

ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร

ที่มีขอมูลเชนเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต ใหกับผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 22 วัน ซ่ึงมากกวาที่กฎหมาย



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

47 

กําหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกลาวไดระบุขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต

ละวาระ กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของที่มีรายละเอียดครบถวน

และเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน นอกจากนี้ ไดประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ

รายวันติดตอกันเปนเวลา 3 วัน  และลวงหนากอนวันประชุม 24 วัน  

สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทจะพยายามติดตอกับนัก

ลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรยีมหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกอนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก

ในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

 

วันประชุมผูถอืหุน 

บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและความ

เทาเทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดจัดใหมีเจาหนาที่และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนลวงหนากอนการ

ประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 ทาน 

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี ไดเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาส

ใหผูถือหุนซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ผูดําเนินรายการได

แนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม แจงจํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงใหที่ประชุม

ทราบ ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย 

นอกจากนั้น เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทไดเชิญผูรับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม  ผูดําเนินรายการไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนที่เขารวมการประชุมรับทราบ ตอจากนั้น ไดดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่

ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัด

ใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง 

พรอมทั้งเปดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

คณะกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ

คิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่ เกี่ยวของกับวาระการประชุม และเรื่องการดําเนินงานของบริษัท โดย

คณะกรรมการไดตอบคําถามของผูถือหุนอยางครบถวน รวมทั้งไดมีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นที่

สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย นอกจากนั้น หลังจากการประชุมเรียบรอยแลว ประธานที่ประชุมไดแจงให

ผูถือหุนสงคืนบัตรลงมติใหกับเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 

 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดมีการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการประชุมผูถือหุนเสร็จสิ้น

ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกลาวไดระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตร

เสีย ในแตละวาระ และไดจัดทํารายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือกรรมการและผูบริหารที่เขารวมและไมเขารวม

ประชุม คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรือขอคิดเห็น โดยสรุปอยางครบถวน ทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ สงตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วันนับแตวันประชุม พรอมทั้งเผยแพร

บนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

 

 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ    

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 บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ทั้งนี้ บริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต

ละทานที่เสนอเขารับการเลือกตั้ง พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอย ซึ่งมีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา 

 

 สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี   

บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่

เสนอเขารับการแตงตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุน

สามารถใชประกอบการพิจารณาได 

 

 สิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา    

บริษทัดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

ฯ แลว บริษัทยังไดนําขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่เปนปจจุบัน แสดงไวบนเว็บไซตของบริษัท

(www.onetoonecontacts.com) 
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 สิทธิในการรับสวนแบงกําไร   

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท หลังหัก

เงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย  อยางไรก็ตามการจายเงิน

ปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกบัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสม

อื่นๆ ในอนาคต 

 

อนึ่ง การพิจารณาการจายเงินปนผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนหรือทรัพยสินถาวรที่เกิดขึ้นใน

บริษัทหรือในบริษัทยอยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทวาจะจายเงินปนผล

หรือไมเพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปน และความ

เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 

 การจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ใหกับผูถือหุน

ในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนรอยละ 83.25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2560 หลังหักสํารอง

ตางๆ ทุกประเภท ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวาง

กาลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2561 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงิน 11.2 ลาน

บาท หรือรอยละ 65.06 ของกําไรสุทธิรวมครึ่งปแรก หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดในหัวขอ “นโยบายการจายเงินปนผล” 

 

 นอกจากสิทธิของผูถือหุนดังกลาว บริษัทมิไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ติดตอ ส่ือสารระหวางกัน 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม  

บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญ และรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม และ

มีนโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน การ

รับสวนแบงกําไร การรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและ

ทันเวลา โดยในการประชุมผูถือหุนบริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดย

หุนของบริษัทมีเฉพาะหุนสามัญเทานั้น และกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะแตงตั้งบุคคลเขารวมประชุมและออกเสียง

แทน บริษัทไดสงหนังสือมอบฉันทะรูปแบบละเอียดที่ผูถือหุนสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียงในแตละวาระไดตามความประสงค พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการ

อิสระของบริษัท เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน รวมทั้งระบุถึงเอกสารหลักฐานและวิธีการมอบ

ฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม ซ่ึงไดจัดทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
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หุน บริษัทไดจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทยัง

ไดใหสิทธิผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่ผานมา บริษัทได

ดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว

ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม

ประชุมดวยตนเองได นอกจากนั้น บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

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 ซ่ึงไดแสดง

รายละเอียดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและไดเผยแพร

คูมือดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท   (www.onetoonecontacts.com)  

 

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดทบทวนและเพิ่มเนื้อหาในสวนของ “นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้”, “การรับฟง

ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน, ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและการปกปองผูแจงเบาะแส” ใหมีความ

ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสียไดในหัวขอ 

“จริยธรรมธุรกิจ” 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกตองครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และแสดงให

เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทในอนาคตเพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วในเรื่องตางๆ เชน 

- จัดสงรายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  (Management 

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

บริษัท ไมมีรายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข รวมทั้งไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงิน

จากตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพรคําอธิบายและ

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) สําหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบนเว็บไซตของ

บริษัท และผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 
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- เปดเผยหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดไดใน 

“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

- เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใน “รายการระหวางกัน”   

- เปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับ

แตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทจะเปนผูประสานงานในการจัดสงรายงาน

ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.  นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ครั้ง โดยมีขอมูลการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหารบริษัทในป 2561 

ดังนี ้

กรรมการ/ ผูบริหาร 

จํานวนหุนสามัญและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ไดมา  / (จําหนายไป) 

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

1.นายวิชัย ศรีขวัญ - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

2.นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

3.นพ. ระเฑียร ศรีมงคล - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

4.นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

5.นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

6.นายวัฒนชัย วิไลลักษณ - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

7.นายธนานันท วิไลลักษณ - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

8.นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  37,562 - 37,562 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

9.นายศิริชัย รัศมีจันทร 11,924 - 11,924 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

10.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน 1,490 - 1,490 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

11.นางรัชดา ธีรเกาศัลย - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

52 

กรรมการ/ ผูบริหาร 

จํานวนหุนสามัญและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ไดมา  / (จําหนายไป) 

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

12.นางศศกร สุพพัตกุล - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

13.นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

14.นางวีรนุช ทางอนันต - - - 

   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ* - - - 

หมายเหต ุ* คูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว รวมถึงนิติบุคคล

ซึ่งบุคคลดังกลาวขางตนถือหุนเกินรอยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว โดยใหนับรวมคู

สมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ดังนี้ 

1) กรรมการและผูบริหารตองยื่นรายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการหรือผูบริหารตามแบบรายงานที่กําหนด 

2) กรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียภายใน 30 วันหลังจากมีการ

เปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กําหนด 

3) รายงานการมีสวนไดเสียจะตองจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดสงสําเนาให

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริษัทไดรับรายงาน

ดังกลาว 

  

โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูที่เกี ่ยวของไดรับทราบผาน

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

ประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1) การแถลงขาว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนเปนตน 

  

คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความ

โปรงใสอยางเครงครัด โดยปที่ผานมาบริษัทไมเคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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

คณะกรรมการไดดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

 

 นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ 

บริษัทใหความสําคัญในการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเทาเทียมกัน สอดคลองกับกฎหมาย และ

ขอกําหนดที่เกี่ยวของ จึงกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ เพื่อเปนแนวปฏิบัติของกรรมการและ

พนักงาน ดังนี้ 
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1. เปดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงินอยางถูกตองครบถวน

เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยางเทา

เทียมกัน 

2. การเปดเผยสารสนเทศของบริษัท จะตองจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส 

3. ระมัดระวังการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่สงผลกระทบตอราคาหรือมูลคาหลักทรัพยของบริษัท โดย

ปฏบิัติตามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ 

4. จัดใหมีบุคคลผูรับผิดชอบตอการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทตอสาธารณะอยางชัดเจน  

 

บุคคลผูมีสิทธิในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ 

1. ประธานกรรมการบริหาร 

2. ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการ 

3. ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธของบริษัท 

 4. บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ

ผูจัดการ 

 

ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือ

ตอสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 การจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของตลาดหลักทรพัยฯ 

ดังนี ้

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

 คณะกรรมการไดจัดใหมีการจัดทํารายงานประจําปที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนไปตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผาน

มา เชน โครงสรางขององคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสราง

คณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ยอย เปนตน  

 

-   เว็บไซตของบริษทั  

คณะกรรมการตระหนักดีวาในปจจุบันการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตเปนชองทางที่สะดวกรวดเร็ว ผูถือ

หุน และผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลและนาเชื่อถือ 

ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท 

(www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ไดเคยเปดเผยไวในรายงาน

ประจําป เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ขาวที่บริษัทเผยแพร งบการเงิน รวมทั้งรายงาน

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

ดังกลาวได เปนตน  
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-  นักลงทุนสัมพันธ 

 บริษทัไดจดัตั้งหนวยงานนักลงทนุสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรม

ตางๆ ของบริษทักับผูลงทนุ ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทัว่ไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของ

บริษทั กิจกรรมจดัการลงทุน (Road show) การประชุมรวมกับนักวิเคราะห การประชุมทางโทรศัพท เปนตน 

ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่หมายเลข 0 2502 6583 หรือwww.onetoonecontacts.com 

หรืออีเมล investor.r@oto.samartcorp.com โดยบรษิัทไดกําหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธไวเพื่อ

ถือปฏิบตัิดังนี ้

จรรณยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ 

1. ปฏิบตัิหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2. เปดเผยขอมูลทีจ่ําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทกุกลุมอยางเทาเทียม 

3. เปดโอกาสใหบุคคลทีเ่กี่ยวของทกุกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได 

4. ปฏิบตัิหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสยีเปนที่ตั้ง 

5. รักษาความลับของบรษิัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน 

6. ปฏิบตัิหนาที่อยางเต็มที่และมคีวามเปนมืออาชีพ 

7. หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

8. ปฏิบตัิตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงนิและแนวปฏบิัติในการซ้ือขายหุนที่

บริษทัไดกําหนดไว 

 

นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 

บริษัทยังไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห และ

ประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

ไดซักถามขอมูลตางๆ 

 

โดยในป 2561 บริษัทในกลุมสามารถมีการเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน เปนระยะๆ อยาง

สมํ่าเสมอตามแผนงาน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว  (Roadshow) จํานวน  12  ครั้ง 

- กิจกรรมแถลงขาวเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และภาพลักษณของบริษัท  จํานวน    6  ครั้ง 

 

 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ไดแก  

- โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ  

- คาตอบแทนกรรมการ บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย

คาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธและ

เปาหมายของบริษัท และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับ

มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความ
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เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ

คาตอบแทนของกรรมการในแตละป เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่ออนุมัต ิ

 ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวรวมทั้งคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป (Annual 

Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดใน “โครงสรางการ

จัดการ” ภายใตหัวขอ “นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายหลักของบริษัท งบการเงิน

ดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ

เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอก

ที่มีความเปนอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับ และไดรับ

ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกดวย นอกจากนี้ 

บริษัทไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต. 

 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการ

บันทึก ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซ่ึงทรัพยสิน เพื่อปองกันมิใหเกิดการ

ทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจําป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป (Annual Report) ของบริษัทดวย 

  

หมวดที่ 5 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องตางๆ เชน องคประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้ง

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1  คุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีประวัติการทํางานที่

โปรงใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณที่เปน

ประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบรษิัท เชน ทักษะดานบญัชีการเงิน ดานการจดัการ ดานกลยุทธ ดาน



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

56 

กฎหมาย และดานการกํากับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมิไดมีการกีดกันทางเพศ แตอยางใด อนัจะชวยใหการ

ดําเนินงานของบรษิัทบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งกรรมการของบริษทัมีคุณสมบัติ

เปนไปตามคุณสมบัตขิองกรรมการบริษทัตามที่ไดกําหนดไวใน “โครงสรางการจัดการ” นอกจากนั้นกรรมการ

ทุกทาน ยังไดอทุิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัตหินาที่กรรมการอยางเต็มที ่โดยสามารถดูจํานวนครั้งใน

การเขารวมประชุมของกรรมการ แตละทานไดในหัวขอ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย” 

 

5.2 ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน

โดยรวม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจัดการ มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเปนกรรมการอิสระตามความหมายของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร โดยประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ มีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. การกํากับ ติดตาม และดูแลใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร  

2. การดูแลใหมั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และ

การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

3. การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับกรรมการผูจัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให

เรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 

4. การจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญ

กันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน การสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยาง

อิสระ 

5. การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และ

ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัท 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

3. พิจารณาหลักเกณฑและการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง รวมกับคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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4. มีอํานาจในการทํานติิกรรมผกูพันบริษทั ตามขอบเขตทีก่ําหนดไวในนโยบายและระเบยีบวิธีปฏบิัติของบริษทัเรื่อง

อํานาจอนุมัติดําเนินการ 

5. การดําเนินงานใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท 

 

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจชวง ที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ

อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 

 การถวงดลุของกรรมการ 

บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยเปนกรรมการอิสระ

อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คนที่มีความเปนอิสระอยางแทจริงจากฝาย

บริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการ

ดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท และเพื่อให

เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการมิให

เปนบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณเกี่ยวกับ

ธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู และมีความรูและความชํานาญจากหลากหลายสาขา จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

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

-  กรรมการที่เปนผูบริหาร     จํานวน 1 ทาน  

-    กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน  

 

ทั้งนี้กรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัททั้ง 3 ทาน คือ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นายธนานันท วิไลลักษณ และ

นายศิริชัย รัศมีจันทร เปนผูที่มีประสบการณ การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 

การมีโครงสรางกรรมการดังกลาว เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ

ตัวแทนของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระและมีการถวงดุลที่เหมาะสม  
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 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ 

บริษัทไดมีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหาร

จัดการเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการ

ขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไป

ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ 

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) สวนกรรมการผูจัดการทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ หรือผูนําคณะผูบริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ 

และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับ การบริหารงานทั่วไปของบริษัท  

 

5.3 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ 

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการ

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททุก

ทาน ไมมีทานใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา

คณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพไดดีเกินกวานโยบายที่

กําหนดไว  

  

—  นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอื่นของผูบริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง โดย

กําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอื่น จะตองแจงใหคณะกรรมการบริหาร

ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัท หรือเปน

การแขงขันกับกิจการของบริษัท  

 

5.4  ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยาง

โปรงใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ “การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง” 
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5.5 การปฏบิัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปที่ผานมา 

5.5.1  ภาวะผูนําและการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และทศิทางการดําเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ  และ

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และ

งบประมาณกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ

และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหา

ผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชน

ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ให

รวมถึงการดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย 

หลักเกณฑขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอยางสม่ําเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแล

กิ จ ก าร  น โ ย บ าย ก าร บ ริ ห าร ค ว าม เสี่ ย ง  แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ธุ ร กิ จ  ไ ว บ น เว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท 

(www.onetoonecontacts.com) แ ละได เป ด เผ ยไว ใน รายงาน ป ระจํ าป แลว  โด ยไดม อบ ห ม ายให

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่สอดสองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ใหพนักงานทุกคน

ในองคกรไดรับทราบและเขาใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผูบริหาร

ระดับผูจัดการขึ้นไปปละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองคกรผานส่ือตางๆ เชน e-mail ภายใน

บริษัท ภาพพักหนาจอคอมพิวเตอร การติดขอความไวตามบอรดประชาสัมพันธ ลิฟทของบริษัท และสื่อ

ออนไลนอื่นๆ ภายในบริษัท 

 

5.5.2 การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธรุกิจ 

บริษัทไดมีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผานทางชองทางตางๆ อีกทั้งบริษัทยังได

กําหนดใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ 

และปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทาง

ธุรกิจ เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะตองทําการสอดสองดูแล รวมถึงใหคําแนะนําและ

คําปรึกษาในกรณีที่ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไมได

กําหนดไว โดยคําแนะนําดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย ไมขัดตอนโยบายหรือจริยธรรมทาง

ธุรกิจของบริษัท และจะตองไมสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัท รวมถึงจะไมสงผลเสียตอผูมีสวนได
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สวนเสียของบริษัทอีกดวย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหมีความ

เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

 

ในกรณีที่ปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมทางธุรกิจ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามสมควรแก

กรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินงานที่ถูกตองหรือตักเตือนแลวแตกรณี ทั้งนี้ผูที่กระทําผิดจะถูก

พิจารณาทางวินัย และยังอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นขัดตอกฎหมาย 

 

ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ

สอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในป 2561 บริษัทจึงไดจัดใหมีการประเมินผลเรื่อง

จริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหผูบริหารของบริษัททําการประเมินตนเอง วาไดมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่

บริษัทกําหนดไวครบถวนหรือไม และใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยแบงหัวขอการประเมินออกเปน 17 หัวขอ ดังนี ้

1. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

2. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

3. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

4. จรรยาบรรณของพนักงาน 

5. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 

6. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา 

7. นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้ 

8. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

9. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

10. นโยบายการฟอกเงิน 

11. นโยบายดานภาษี 

12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

13. ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

14. ความรับผิดชอบตอชุมชน 

15. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

16. นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

17. นโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์

จากผลการประเมินจริยธรรมธุรกิจ ทั้งหมด 17 หัวขอ ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 

100 แสดงวาผูบริหารมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

 

อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกชองทางหนึ่งในการรับแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน หรือขอคิดเห็นเก่ียวกับการ

กระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียม โดย
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บริษัทไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการแจงเบาะแส รวมถึงการปกปองผูแจงเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่อง 

ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแส และการปกปองผูแจงเบาะแส” 

 

5.5.3  การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 

เพื่อกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และ

ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอบริษัท 

โดยคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดงันี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริหาร   

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

 

สําหรับรายละเอียด บทบาท ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และองคประกอบของแตละคณะไดแสดงไว

ในหัวขอ “คณะกรรมการชุดยอย” นอกจากนั้น  คณะกรรมการยังไดกําหนดใหมีกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดยอย และเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

 

5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึง

จะเปนองคประชุม และการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทกําหนดองคประชุมขั้นต่ํา ณ. ขณะที่

คณะกรรมการจะลงมติ ตองมีกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 7 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทไดจัดสงกําหนดการประชุมเปนการลวงหนา และแจงให

กรรมการแตละทานทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได 

ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน

ประจํา หนวยงานเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมใหกับคณะกรรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม โดยขอบังคับของ

บริษัทกําหนดใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตใน

กรณีจําเปนเรงดวน  นอกจากนั้น หากกรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็
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สามารถกระทําได โดยการแจงลวงหนากอนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือ

เสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ  

ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท จํานวน 7 ครั้ง ดังนี้  

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง

เปนกรรมการ 

วาระการดํารง

ตําแหนง 

 (ป / เดือน) 

การเขารวมประชุม / 

การประชุมทั้งหมด 

(ครั้ง) 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 

1. นายชัยศักดิ์  อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 

2. นพ.ระเฑียร  ศรีมงคล กรรมการอิสระ /ประธาน

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการกํากับดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 

4. นพ.ไพโรจน  บุญคงช่ืน กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการกํากับดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ ** กรรมการ / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง  

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 

6. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ กรรมการ / 

กรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหาร

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 
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ความเส่ียง 

7. นายธนานันท  วิไลลักษณ กรรมการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 6/7 

8. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / ประธานกรรมการ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 6/7 

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร กรรมการ / กรรมการ

กํากับดูแลกิจการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

27 มีนาคม 2556 5 ป 9 เดือน 7/7 

10. นายประชา  พัทธยากร* กรรมการ / 

กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

27 มีนาคม 2556 5 ป 6 เดือน 5/5 

   หมายเหตุ  *    นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

                  **  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที ่31 มกราคม 2562 

 

การประชุมคณะกรรมการบรษิัท ในป 2561 คณะกรรมการบรษิัท ไดพิจารณาเรื่องตางๆ ซ่ึงสรุป

สาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณาไดดังนี ้

 พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และอนุมัติแผนการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2562 
 พิจารณาแกไข และทบทวน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม และกฎบัตรคณะกรรมการ 
 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามในเอกสารทางการเงิน  
 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 
 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 30 
 พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทยอย 
 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 
 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
 พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน 
 พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล 
 พิจารณาอนุมัติการทําประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัท 
 พิจารณาอนุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือน การกําหนดโบนัส และนโยบายการจายโบนัส 
 พิจารณาหลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท 
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ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ

รับรองจากคณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

 

2) คณะกรรมการชุดยอย 

ในป 2561 คณะกรรมการชุดยอย มีจํานวนครั้งในการประชุม และประวัติการเขารวมประชุมของ

กรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้ 

 

รายชื่อ 

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ 

พัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 5/5   3/3   

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 5/5  3/3    

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

4. นพ.ไพโรจน  บุญคงชื่น 5/5  3/3 3/3   

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ**  11/11   3/3  

6. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ  11/11   3/3  

7. นายธนานันท  วิไลลักษณ     3/3  

8. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ  11/11   3/3 2/2 

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร   3/3  3/3  

10. นายประชา  พัทธยากร*  8/8   3/3  

11.นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน      2/2 

12.นางรัชดา ธีรเกาศัลย      2/2 

13.นางสาวเมธาวี สาวิเศษ      2/2 

หมายเหตุ : *     นายประชา  พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

      **  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 

 

3)    การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

ในป 2561 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเปนกอนเริ่มการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจํานวน 3 ครั้ง เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ ที่อยูในความสนใจโดย

ไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย  
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คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการ

รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําสมอ โดยไดรายงานการทําหนาที่ในรอบป

ที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

5.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน 

เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่หัวขอ 

“จริยธรรมธุรกิจ” 

 

5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

สามารถดูรายละเอียดไดใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” และ “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น” 

 

5.8 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท และหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน 

 

5.8.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมิน  ตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และ

กรรมการรายบุคคลเปนประจาํทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการ

รายบุคคล ทั้งยังเปนการทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

บริษัทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ โดย

จะนําผลการประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

ประจําป 2561 เพื่อมุงเนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซ่ึงใชแบบ

ประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ

ประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมของคณะกรรมการ 

4. การทําหนาทีข่องกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
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ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบป 2561 ที่ผานมา ซ่ึงประเมินโดย

กรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 99.25 

 

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

รายบุคคล ประจําป 2561 เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล 

และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปน

รายบุคคลอยางตอเนื่อง โดยเปนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ซึ่งใชแบบ

ประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ

ประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพัฒนาตนเอง 

ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล ในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่ง

ประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ในภาพรวม 4 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 98.25 

  

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการประเมินตนเอง เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผล

การปฎิบัติงานของตนเองในรอบปที่ผานมาวามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม และมี

ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จึงไดจัดใหมีการประเมินผลดังกลาว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง

ตางๆ ดังนี้  

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การพัฒนาและการฝกอบรม 

5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ความสัมพันธกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูบริหาร 

 

ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งประเมินโดย

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 99.87 
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5.8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยเปนประจํา

ทุกป เพื่อนําผลการประเมินทีไ่ดไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชแบบประเมินที่

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่ 6 

ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับกรรมการในแตละคณะกรรมการชุดยอยเพื่อการ

ประเมินผล แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การพัฒนาและการฝกอบรม  

ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะเปนดังนี้  

 ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

(รอยละ) 

1. คณะกรรมการบริหาร    ดีเยี่ยม 99.17 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    ดีเยี่ยม 99.08 

3. คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ดีเยี่ยม 98.02 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   ดีเยี่ยม 98.83 

5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดีเยี่ยม 94.79 

 

5.8.4  การประเมินกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจัดการเปนประจํา

ทุกป เพื่อนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่7/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมิน

ดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. ความเปนผูนํา 

2. การกําหนดและปฏบิัติตามแผนกลยุทธ 

3. การวางแผนและผลปฏบิัตทิางการเงิน 

4. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

6. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

7. การสืบทอดตําแหนง 

8. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 
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9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 

ผลการประเมินกรรมการผูจัดการในรอบป 2561 ที่ผานมา ซ่ึงประเมินโดยกรรมการบรษิัท 8 ทานใน

ภาพรวม 9 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 98.03 

 

5.8.5  การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อนําผล

การประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเลขานุการบริษัท ในการกํากับดูแลให

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. โดยใช

แบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

7/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

การประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี ้

1. ทักษะความรูความสามารถของเลขานุการบริษทั 

2. การปฏิบัตติามกฎระเบียบตางๆ 

3. การติดตอและประสานงาน 

4. การจัดเก็บเอกสาร 

5. การจัดประชุม 

6. การกํากับดูแลกิจการ 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษทัในรอบป 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน ใน

ภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 99.32 

 

5.8.6 การประเมินหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  เพื่อนําผลการประเมินที่ ไดไปพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและฝายตรวจสอบภายใน ทั้งงาน

ตรวจสอบภายในและงานใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความ

เสี่ยง และการควบคุมขององคกร โดยใชแบบประเมินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ใน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และไดมีการจัดสงแบบ

ประเมินดังกลาวใหกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 

2. ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

3. วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน 

4. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. การบริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน 

6. ความรู ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 4 ทาน ในภาพรวม 6 หัวขอ อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปนรอยละ 98.31 

 

5.9 การพฒันากรรมการและผูบรหิาร 

 การพัฒนากรรมการ 

บริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อใหไดรับทราบ

ขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที่ โดยจัดใหมีคูมือกรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ โดยมี

เลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสรางธุรกิจ โครงสรางกรรมการ ขอบเขตอํานาจหนาที่ กฎหมายที่

ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

 ความรูทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการ

ดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท 

 จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ บริษัทยังไดสนับสนุนใหกรรมการ

ทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตลอดจนมีความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบ

ขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่ผานการ

อบรมหลักสูตร DCP จํานวน 6 ทาน ผานการอบรมหลักสูตร DAP จํานวน 5 ทาน  และผานการอบรมทั้งหลักสูตร 

DCP และ DAP จํานวน 2 ทาน ประวัติการอบรมหลักสูตรตางๆ ของกรรมการแตละทานไดแสดงไวในหัวขอ 

“รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน” โดยในแตละปบริษัทจะนําสง

หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันตางๆ ใหกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเขารวมการอบรมแตละหลักสูตรตาม

ความตองการของกรรมการ  

 

ในป 2561 มีกรรมการที่ไดเขาอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

กรรมการ หลักสูตร 

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 1  

   คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

2. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 1  

   คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
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กรรมการ หลักสูตร 

3. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  - หลักสูตร CMA-GMS International Program Class 2560 

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรอบรมการลงทนุ Ultra Wealth Group รุน 4 ป 2561 

- หลักสูตรผูบรหิารระดบัสูงดานการคาการพาณิชย (TEPCoT) รุน 11  

   ป 2561 สถาบันวทิยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุน 2 

   ป 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  - หลักสูตรการบริหารการทองเทีย่วสําหรับผูบรหิารระดบัสูง รุนที ่2 

 

 การพัฒนาผูบริหาร 

บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนํา

ควบคูไปกับการเพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น อีกทั้ง เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับ/เลื่อนตําแหนงตางๆ ในอนาคตใหสอดคลองกับ

ความกาวหนาในสายวิชาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนํา

ในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดําเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ในป 2561 มีผูบริหารเขาอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองดังนี ้

ผูบริหาร หลักสูตร 

1. นางวีรนุช ทางอนันต - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเกี่ยวกับการรับรู

รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS 15) และสัญญาเชา (TFRS 16) 

ที่มีตอการจัดทํารายงานทางการเงนิของบริษทัจดทะเบียน  

- CVC กลยุทธการลงทุนรูปแบบใหม จุดประกาย Innovation กาวทัน

โลกธุรกิจ  

- Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปญหาภาษทีี่นิตบิคุคล

ไมควรพลาด  

 

9.1.2  จริยธรรมธุรกิจ 

 

บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคูมือจริยธรรมธุรกิจ 

สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และ

เปนไปอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รายการ

ระหวางกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิน และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัดตั้งแตป 2548 ทั้งภาษาไทย
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และภาษาอังกฤษ รวมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกไดรับทราบถึง

หลักจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไดมีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเปนประจําทุกป โดยฉบับที่ใชอยูใน

ปจจุบันไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562   ซึ่งไดปรับปรุงเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้, การรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน, ขั้นตอนและวิธีการ “การแจง

เบาะแสและการปกปองผูแจงเบาะแส”  เพื่อใหครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะ

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี ้

 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงาน

ไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานไดมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัทได

กระทํากับบุคคลภายนอกซึ่งกรรมการหรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตนและในเรื่องการทํา

ธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

4. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบรษิัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชน

ในการซื้อขายหุนของบริษทั และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงิน 

หรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 

5. ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัท และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว  พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปน

ความลับของบริษัท เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ 

แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือขอมูลอื่น  ๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่

เกี่ยวของเปดเผยขอมูลสวนได เสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง 

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานประจําป 

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

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองไมอยูในที่ประชุม เพื่อรวมพิจารณา

และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้รายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนของบริษัทที่เกิดขึ้นในป 2561 ไดแสดงไวใน “รายการระหวางกัน” 

 

 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  

บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม โดย

มีนโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและสงคําถาม

ลวงหนา สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยางอิสระในที่
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ประชุมผูถือหุน สิทธิในการรับสวนแบงกําไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และ

นโยบายการบริหารงานที่สําคัญๆ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผูถือหุนของ

บริษัทไดรับไดแสดงไวในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน  

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของ

การบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทไดดูแลและปฏิบัติอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 

โยกยาย และสวัสดิการที่เหมาะสม เชน การจัดใหมีพยาบาลอยูประจําหองพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสํานักงาน

ของบริษัท โดยจะมีแพทยเขามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บปวยสัปดาหละ 2 วัน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการคา

รักษาพยาบาลแกพนักงาน (กรณีผูปวยนอก) ที่เขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

โดยพนักงานจะไดรับอัตราวงเงินคารักษาพยาบาลตอปตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในป 2561 มียอดจํานวนเงินที่

พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดเบิกคารักษาพยาบาลดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 762,053.31 บาท อีก

ทั้งบริษัทยังจัดใหมีการทําประกันสุขภาพกลุม (กรณีผูปวยใน) ใหกับพนักงานของบริษัทผาน บมจ. อลิอันซ อยุธยา 

ประกันชีวิต อีกดวย นอกจากนั้น บริษัทยังจัดใหมีการประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุก

กรณี การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางานโดยใชช่ือ

กองทุนวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแลว” มีประกันสังคมใหกับพนักงาน เงิน

กูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บปวย เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดให

มีสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) รวมทั้งสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท เปนตน  

 

บริษัทยังไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรม

ภายในบริษัท การอบรมผานระบบ E-learning การสงพนักงานไปฝกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกพนักงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

พนักงานไดในหัวขอ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย 

1. บริษัทจะมุงมั่น พัฒนา และสรางสรรคระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย 

2. บริษัทจะดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิต และสุขภาพอนามัยของ

พนักงาน 

3. บริษัทจะดําเนินการเพื่อควบคมุและปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บปวยอันเนื่องจาก

การทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งการสงเสริมและสรางจิตสํานึก

ในการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

4. บริษัทจะใหการสนับสนุนทรัพยากร อยางเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย โดย

มุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย 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 จัดใหมีการอบรมและปลูก

จิตสํานึกพนักงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการอบรมดานสุขภาพ 

โดยจัดสัปดาหสุขภาพ และจัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน  

3. กําหนดการซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป พรอมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน 

4. การใชระบบสแกนลายนิ้วมือเขา - ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมีสิทธิเขา - ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของพนักงานและบริษัท 

5. จัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปจจุบัน และบริการทางการแพทยเบื้องตนในทุก

สํานักงาน 

6. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเปนประจําทุกป 

7. จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย Fitness Center และสงเสริมใหมีการแขงกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัท  เพื่อสงเสริม

สุขภาพของพนักงาน 

 

สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในป 2561  

ในป 2561 ไมมีพนักงานของบริษทัที่ประสบอบุัตเิหตุ หรือการเจบ็ปวยจากการทํางานจนถึงขั้นหยดุงาน  

 

บริษัทไดมีการอบรมและแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดย

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

ถูกบันทึกไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทไดเปดเผยจรรยาบรรณของ

พนักงานไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา  

บริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคาซึ่งเปนผูมี

พระคุณของบริษัท จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุงมั่นที่จะ

จัดหา พัฒนา ผลิตภัณฑสินคาและบริการใหมีคุณภาพ และทันสมัย สอดคลองกับความตองการของลูกคา 

 

ในป 2561 บริษัทไดพัฒนาสินคา และบริการ ที่เปนดิจิทัล เพื่อเสนอสินคา และบริการที่คาดวาจะตรงกับความ

ตองการของลูกคามากที่สุดในยุคดิจิทัล ดังนี ้

- ระบบการใหขอมูลสินคา หรือบริการผานทางขอความในชื่อ “ChatOne”  และระบบเสียง (Voice Bot)  

สามารถสื่อสาร และโตตอบอัตโนมัติกับผูใชบริการ และสนับสนุนการซื้อขาย ผานชองทางที่หลากหลาย 

เชน web chat,  facebook messenger ซึ่งสามารถเก็บขอมูลผูใชบริการโดยการเชื่อมกับ CRM เพื่อการ

พัฒนาการใหบริการในอนาคต 

- ระบบพนักงานตอนรับที่โตตอบดวยระบบ AI (Virtual Receptionist) ในชื่อ “บุษบา” เปนระบบที่จดจํา

ใบหนา และสนทนาโตตอบกับผูที่มาสอบถามขอมูล 
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- ระบบการคนหาสายงานอัตโนมัติ (Job matching) เปน Platform ในการวิเคราะหบุคลิกภาพ ความถนัด 

และจิตวิทยา ของผูสมัครงานดวยแบบทดสอบ และใช machine  learning ในการวิเคราะหหาความ

ใกลเคียงของผูสมัครกับตําแหนงงานขององคกร 

- LINE Customer Connect  เปนบริการที่บริษัทดําเนินการรวมกับ LINE Company (Thailand) Limited 

โดยเปนผูดําเนินงานดานระบบบริการลูกคาที่ทําให บริษัทตางๆ สามารถเขาถึงลูกคาไดมากกวาที่ผานมา 

ดวยฟงกชั่นของ LINE Customer Connect ลูกคาสามารถใช LINE โทรติดตอเจาหนาที่ได ทุกที่ ทุกเวลา 

ไมตองเสียคาบริการโทรศัพท และสามารถใหบริการรับสงขอมูล รูปภาพ วิดีโอ ตําแหนงที่ตั้ง ใหกับ

ลูกคาผาน LINE ไดทันทีระหวางสนทนาสาย 

 

 นโยบายการปฏิบัติตอคูคา  

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับคูคาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวย

ความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษัท โดยในการคัดเลือกคูคาเปนไปอยางโปรงใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ

ที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา เจาหนาที่ไดไปเยี่ยมเยียนคูคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความ

เชื่อถือซึ่งกันและกัน ไมรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา รวมถึงไมกระทําการโฆษณาที่เปน

เท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาเขาใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาและตดิตามขาวสารวาคูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือไม 

หากพบวาคูคามีพฤติกรรมดังกลาว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและ/หรือบริการกับคูคาที่มีพฤติกรรมดังกลาว 

อันไมชอบดวยกฎหมาย 

 

ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตอคูคาอยางเครงครัด โดยมีการคัดเลือกคูคาที่มีมาตรฐานเพื่อเขาไปใน

ทะเบียนผูขาย มีการเปรียบเทียบราคากอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไมกระทําการทุจริต รีดไถ ยักยอก 

หรือปลอยใหเกิดการกระทําดังกลาว รวมทั้งคูคาตองไมเสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจาก

บริษัท นอกจากนี้ คูคาจะตองไมใหของกํานัลหรือเสนอผลประโยชนสวนบุคคลไมวาในรูปแบบใดแกพนักงานอัน

เปนผลมาจากการติดตอกับคูคา นโยบายดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูบริหารภายใตเอกสารและรายการประกอบ ทั้ง

ยังไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบที่เปนกลางทั้งภายใน และภายนอกองคกร 

 

 นโยบายการปฏบิัติตอเจาหนี ้  

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทไดยึดหลัก

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1.  ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกับเจาหนี้ไวอยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน  

2.  หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่ตกลงกันไวได หรือมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระ

หนี้หรือมีปญหาทางการเงิน บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา  

3. กําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ 

ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานใหคณะกรรมการบริหาร รับทราบอยางสม่ําเสมอ 

4.  การพิจารณาแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทอยางรอบคอบและเปนไปอยางสมเหตุสมผล 
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 นโยบายการปฏบิัติตอคูแขงทางการคา   

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม สงเสริมการคาเสรี และได

กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทาง

การคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ไมแทรกแซง หรือทําการสิ่งใดในทางลับตอคูแขง

ทางการคา ใหไดรับผลกระทบในเชิงลบ และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขง

ทางการคา โดยบริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปน

ความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

 

 นโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดตอกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทยอย 

และบริษัทรวม จะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยบริษัทไดเปดเผยนโยบายที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือจริยธรรมของ

บริษัทและเว็บไซต  (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียด

เกี่ยวกับนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น และผล

การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมาไมพบการกระทําการทุจริตของพนักงาน พบเพียงขอบกพรองจากการ

ไมปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท  ซึ่งไดมีการแกไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกตองใหพนักงาน

รับทราบแลว  สําหรับกรรมการและผูบริหาร ไมพบการกระทําผิด หรือมีการลาออก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องการ

กํากับดูแลกิจการ  และไมพบกรณีใดๆ  ที่อาจจะทําใหบริษัท ไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ในบริษัท 

 

 นโยบายการฟอกเงิน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน โดยบริษัท

จะยึดมั่นตามกฎหมาย และขอกําหนดดานกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครัด  

 

 นโยบายดานภาษ ี

บริษทัมีแนวปฏิบัตดิานภาษีใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางถูกตองและครบถวน ดังนี ้

1. วางแผนและบรหิารจัดการดานภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

2. ดําเนินการนําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  

3. ดําเนินการใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบกับการเสียภาษีอากรใหถูกตอง 

 

 นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยนื 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่จะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะตองพัฒนาควบคูไปกับการ

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

ดังนี้ 
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1.  ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ  

2.  สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลา

สวนตัวเพื่อทําประโยชนใหแกชุมชนสวนรวม 

3.  สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสูความยั่งยืนกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช

เปนแนวทางรวมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร 

4.  สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน 

 

นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม หรือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดย

เริ่มจากการเขียนรายงานใหเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป หากบริษัทมีความพรอมมากขึ้นใหพิจารณาการจัดทํา

รายงานแยกจากรายงานประจําป บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม สวนรวม และชุมชน   

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและสวนรวม ดังนั้น บริษัทจึงไดคืน

กําไรสวนหนึ่งใหแกสังคม โดยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

สังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยมีสวนรวมทางสังคมในการใหการสนับสนุนทาง

การเงิน หรือสิ่งของแกกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจน

ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีในการใหการอุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ใหการสนับสนุน

กิจกรรมทางดานการศึกษา  การพัฒนาความรูทางวิชาชีพ ความสามารถทางดานกีฬา การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ อยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังได เสริมสราง

ความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนที่อยูโดยรอบและบริเวณใกลเคยีง โดยสรางสัมพันธที่ดีกับองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และสามารถประสานความ

รวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

 

ในป 2561 กลุมบริษัทสามารถยังไดกําหนดแนวทางในการสงเสริม “สรางคนคุณภาพ สงเสริมสังคม

คุณธรรม” ผานโครงการและกิจกรรมสรางสรรคที่ใหประโยชนตอสังคมหลายโครงการ เชน โครงการถัก

บุญ โครงการ “ทุนกลาดี” โครงการ ICT Give & Share ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงการและกิจกรรมดังกลาวในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”  

 

 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้ง

การเปนพลเมืองดีโดยการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่ เกี่ยวของ 

รับผิดชอบตอสังคมโดยการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดพรอมทั้ งสงเสริมและรณรงคการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง บริษัทมีนโยบายใหพนักงานรวมมือกันในการอนุรักษและประหยัด

ทรัพยากร โดยไดมีการประชาสัมพันธเพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องผานสื่อ
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ตางๆ เชน ผานทาง e-mail ติดบอรดประชาสัมพันธ Line: OTO Family และ Facebook:  OTO ในป 2561 

บริษัทมีการรณรงคเรื่องการประหยัดการใชกระดาษ และการนํากระดาษเกามาใช (reuse paper) พรอม

ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติการนํากระดาษเกามาใชอยางถูกตอง , ตั้งพักหนาจอ และปดหนา

จอคอมพิวเตอร ชวงพักเที่ยง ใชลิฟทเมื่อขึ้น-ลง 1 ชั้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “ความ

รับผิดชอบตอสังคม” ภายใตหัวขอ “การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม” 

 

 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน 

พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาวไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงานและ

ถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เปนตน ไปยัง

บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งการเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานจะกระทําไดเมื่อไดรับการ

ยินยอมจากเจาของขอมูล  นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวา

จะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา บริษัทใหโอกาสแกพนักงานในการแสดง

ความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และใหโอกาสพนักงานใน

การศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดําเนินการพิจารณาผลงาน

ความดีความชอบอยางถูกตองและเปนธรรม  ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจ

นําไปสูความขัดแยง   

 

นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการสื่อสารนโยบายดังกลาวใหพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผานทางเว็บไซต HR ของ

บริษัท (www.samarthre.com) อยางไรก็ตาม หากมีพนักงานทานใดเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องดังกลาว 

บริษัทยังไดเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ รองเรียน รองทุกข เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได 

ซึ่งทางบริษัทจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการ

ทํางานรวมกัน 

 

• นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรอืลิขสิทธิ ์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชน พนักงานทุกคนจะตองลงนามในบันทึกขอตกลงการไมกระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทมีการกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุมบริษัทสามารถ และไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวร  การทํางานของ

พนักงาน เพื่อปองกันการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไมเกี่ยวของกับการทํางาน  

 

• การรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน   

 คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท 

เพื่อสรางความยั่งยืนใหกับกิจการ โดยการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบอยางเพียงพอ 

และโปรงใส และไดจัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียสามารถสงขอเสนอแนะและขอรองเรียนอันเปน
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ประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได โดยการสงจดหมายทางไปรษณีย หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-

mail) ตามที่อยูที่ไดแจงไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ในสวนของ “ติดตอฝายตรวจสอบ

ภายใน” (Contact The Internal Audit) ซึ่งรายละเอียดในการติดตอมีดังนี้ 

  สงจดหมายถึง  :  ฝายตรวจสอบภายใน 

   บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

   99/19 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 17 

   ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ 

   อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 หรือสง e-mail ไปที่ : auditcommitteesecretary@oto.samartcorp.com 

ฝายตรวจสอบจะรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะและขอรองเรียน และดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจง

เบาะแส และการปกปองผูแจงเบาะแส” ตอไป 

 

• ขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและการปกปองผูแจงเบาะแส” 

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียหากพบการกระทําใดๆ 

ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทําทุจริต หรือ

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท รวมทั้งกรณีที่ถกูละเมิดสิทธิ  ผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสการกระทําผิด

ดังกลาวแกบริษัทได  โดยสงขอมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการแจงเบาะแส (ตามแบบฟอรมเรื่องแจง

เบาะแสที่บริษัทกําหนดไว) ใหกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผูแจงมา

ดวย ก็จะเปนประโยชนกับบริษัทมากขึ้น  เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบวิเคราะหขอมูล 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบเบือ้งตนในการสอบสวนการกระทําความผิดทั้งจากพยานเอกสารและพยาน

บุคคล เมื่อเห็นวามีมูลการกระทําผิด ใหเสนอเรื่องตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ เพื่อ

พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวย หัวหนางานหรือตัวแทนจาก ฝายตรวจสอบภายใน ฝายกฎหมาย ฝาย

ทรัพยากรบุคคล และหนวยงานตนสังกัด มีหนาที่รับผิดชอบในการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิด 

รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อใหทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที่มีตอบริษัท 

 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนใหประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ เพื่อ

พิจารณาส่ังการใหดําเนินการและฝายตรวจสอบภายในจะนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

เพื่อดําเนินการตอไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะปกปองผูแจงเบาะแส โดยจะไมมีการเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแสแกผูใดทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบนเว็บไซตของ

บริษัท (www.onetoonecontacts.com) และไดมีการสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจใหกับ

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบผานทางอีเมล โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

ประจําสัปดาห และติดโปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัท  นอกจากนั้นไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการทําหนาที่สอดสองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 

Development Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และขอบเขตอํานาจหนาที่ 

มีดังนี้ 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

1. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2. นายวิชัย ศรีขวัญ  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

นายวิชัย รงควิลิต  เลขานุการ 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัตคิรบถวนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

5. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงินได  โดยบริษัทตองระบุไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 วากรรมการตรวจสอบรายใดเปนผูที่มี

คุณสมบัติดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ดวย 
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วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะ

ไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาการดํารงตําแหนงเกินวาระที่

กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย 

 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพจิารณาเสนอแตงตั้ง โยกยาย เลิก

จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอ

คณะกรรมการบริษัท  เพื่อประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน 

5. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง  

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

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

มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบริษทั โดยตองมขีอมูลอยางนอยตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยฯ  

8. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหไดขอมลูที่ชดัเจนเพิ่มขึน้ ภายในขอบเขตอํานาจหนาที ่

9. มีอํานาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวาเหมาะสมโดย

บริษทัรบัผดิชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น 

10. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธาน 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ** กรรมการ 

3. นายประชา พัทธยากร* กรรมการ 

4. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ กรรมการ 

   นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 

  * นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  **  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
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วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณา

คัดเลือกกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงอีก

วาระหนึ่ง 

  

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสรางการบริหารงาน และ

อํานาจบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

2. ทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่ไดกําหนดไวใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาและใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

5. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

6.   มีอํานาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง

อํานาจอนุมัติดําเนินการ 

7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท

ยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

โดยการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

 

3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ ประธาน  (กรรมการอิสระ) 

2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

4. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 
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วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่

ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและ

พนักงาน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ ขอพึงปฏิบัติที่สําคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

4. เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ

บริษัท 

5. ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความตอเนื่อง และเหมาะสม 

6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ  ประธาน  (กรรมการอิสระ) 

2. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

 นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ  เลขานุการ 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

กําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ตองออกจากตําแหนงทุกป โดยใหกรรมการที่อยูใน

ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนง

ใหมไดโดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับการแตงตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตําแหนงวางลง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป   

 

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    

1.  สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อ

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตําแหนงวางลง

เนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 
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2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง  

3. ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัต ิ

4. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และ

ใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยูเสมอ 

5. กําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 

6. พิจารณากลั่นกรอง โครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท 

7. กลั่นกรองและตรวจสอบรายช่ือผูที่จะเสนอช่ือเปนกรรมการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ วาไมไดเปนผูที่ถูกขึ้นบัญชีดํา

หรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หนวยงานเหลานี้จัดทําขึ้น 

8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาดวย 

 

5)    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  ประธาน 

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ**  กรรมการ 

3. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ 

4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการ 

5. นายศิริชัย รัศมีจันทร   กรรมการ 

6. นายประชา พัทธยากร*  กรรมการ 

 นายวิชัย รงควิลิต   เลขานุการ 

  * นายประชา พัทธยากร ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

** นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริหารความเสี่ยงใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป  ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสทิธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงในคราวเดียวกัน 
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ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห และตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงนั้น 

2. กําหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในสวนงานตาง  ๆตามความรับผิดชอบ 

3. กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตรการดังกลาวไดมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้น 

4. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการสํารวจ

ความเส่ียงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 

6)   คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธาน 

2. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน กรรมการ 

3. นางรัชดา ธีรเกาศัลย  กรรมการ 

4. นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษทั และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษทั

พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการพัฒนาเพือ่ความยั่งยืนใหมทุกปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ  ตลอดจนแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท 

2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการนโยบาย

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

4. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร ซึ่ง

บริษัทแสดงสาระสําคัญของการประชุมปที่ผานมาไวแลวในรายงานคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และแสดงจํานวน

ครั้งการเขารวมประชุมในปที่ผานมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดยอย” 
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9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และ

เสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการใน คณะกรรมการชุดยอย กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พรอมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ โดยมหีลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท พิจารณาความ

หลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ

จําเปนที่ยังขาดใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใชฐานขอมูลกรรมการของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการไทย รวมทั้งดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ

ที่กําหนด เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งหรือเสนอขออนุมัติแตงตั้งตอที่ประชุมผูถือหุนตาม

ขอบังคับของบริษัท   

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ  

3. การพิจารณาแตงตั้งกรรมการเดิมเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

จะพิจารณาปจจัยตางๆ ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนงกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการ

จากประวัติการเขารวมและการมีสวนรวมในการประชุม จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละทานดํารง

ตําแหนง ซ่ึงไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเปน

กรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเปนอิสระของกรรมการทานดังกลาวดวย 

4. การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีความ

โปรงใสและชัดเจน และดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยหลักเกณฑและ

วิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผูถือหุน มีดังนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน

ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในที่ประชุมผูถือ

หุน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง 

 

กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปน

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลือนอยกวา 

2 เดือน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู

ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

5. การสรรหากรรมการชุดยอย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาความรูความสามารถที่

เหมาะสม องคประกอบของกรรมการชุดยอยทั้งคณะ และเกณฑการดํารงตําแหนง คุณสมบัติความเปนอิสระ

ของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

 

 การสรรหาผูบริหารระดบัสูง 

บริษัทมีหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูบริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือก

บุคลลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเปนผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทเปนอยางดี และเสนอคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

 

 แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตําแหนง

ผูบริหารวางลง ซ่ึงนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก 

และเสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงแลว บริษัทยังไดจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง

ผูบริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

ผูบริหารดังกลาว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ผูถือหุน ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที 

โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป 

 

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อใหมี

โอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง 
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9.4  การกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในการจัดตั้งบริษัทใหมทุกครั้ง ฝายจัดการตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ กอนดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูบริหารเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาว โดยผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ตองรายงานผลการดําเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ 

หรือการดําเนินเรื่องที่มีนัยสําคัญตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัท ตองปฏิบัติตามที่นโยบายกําหนด

และตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแตละปผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตอง

นําเสนอแผนงานประจําป เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หาก

บริษัทใดมีผลประกอบการไมเปนไปตามแผนตองชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมี

ปญหามากจะถูกกําหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝาระวังการบริหาร 

และการแกไขอยางใกลชิด  

 

สําหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทยอยและบริษัทรวมตองกําหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝาย

ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีขอบกพรองในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําใหบริษัทไดรับความ

เสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งใหปรับปรุงและแกไขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกลาวทันที ทั้งนี้ หาก

บริษัทยอยมีการทํารายการใดๆ ที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งตองไดรับการพิจารณา

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เชน การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทยอย เปนตน รายการดังกลาวจะ

ถูกนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนของบริษัท

ยอยตอไป       

 

เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหมหรือเขารวมลงทุนในกิจการอืน่อยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ตั้งแตรอยละ20 แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญตอบริษัท 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหจัดทํา shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการ

บริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปน

ขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตามมาตรฐาน และกําหนดเวลา 

 

ในกรณีที่บริษัทยอยกระทําการใดๆ ซ่ึงเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย บริษัทจะปฏิบัติ

เชนเดียวกับหลักเกณฑการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑใน

การทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนกําหนด สําหรับการทํารายการของบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย บริษัทมิไดเขาไปกํากับ

ดูแลในเรื่องดังกลาว เวนแตบริษัทยอยเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 
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9.5 การดูแลเรือ่งการใชขอมลูภายใน 

บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะ

ทราบขอมูล และนําระบบการเขารหัสมาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการ

เขาถึงขอมูลของบริษัทใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดให

พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยพนักงานเขาใหมจะลงนามพรอมการลงนามในสัญญาวาจาง 

และยังไดกําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอน

การเผยแพรงบการเงินหรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท และเพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาว

เปนที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงไดจัดทําหนังสือแจงกําหนดชวงเวลาการหามซ้ือขายหุนทั้งปกอนเปดเผยงบ

การเงินใหกรรมการและผูบริหารทราบลวงหนา โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังไดจัดสงหนังสือแจงเรื่องดังกลาวให

กรรมการและผูบริหารรับทราบอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ในป 2561  บริษัทไมพบวามีกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทใช

ขอมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องดังกลาวใหพนักงาน

ของบริษัทรับทราบผานทางอีเมล เว็บไซต โดยจัดทําในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการประจําสัปดาห และ

ติดโปสเตอรที่บอรดประชาสัมพันธของบริษัท  

 

กรรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร ผูสอบบัญชี และคูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาวขางตนถือหุนเกินรอยละ 30 ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว โดยใหนับรวมคูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย มีหนาที่จัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและ

สญัญาซ้ือขายลวงหนา 

 

รวมทั้งไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย และสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา (ถามี)ของบริษัททั้งของตนเอง คูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาวขางตนถือหุนเกินรอยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว 

โดยใหนับรวมคู สมรส หรือผู ที ่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย รายงานตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา อันเนื่องมาจากการซื้อ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกําหนดโทษตามมาตรา 59 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาดังกลาว กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหหนวยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออํานวยความ

สะดวกและประสานงานในการจัดสงรายงานการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น บริษัทยัง

กําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหารดังกลาว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อยางไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผูบริหารละเมิดกติกาดังกลาว บริษัท

จะทําหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ําในเรื่องดังกลาว 
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ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่

เกี่ยวของเปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ 

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกครั้งกอนทํารายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะตองไมอยูใน

ที่ประชุมเพื่อรวมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน 

นอกจากนี้ บริษัทจะทําการเปดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยแสดงไวในหัวขอ “รายการระหวางกัน”   

 

บริษัทไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งไดระบุไวในหมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใตเรื่อง “ความขัดแยงทางผลประโยชน” โดย

บริษัทไดแจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตาม

ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัทอยางสม่ําเสมอและเครงครัด 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 

9.6  คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

 คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก บริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด จํานวน 1,200,000 บาท และ 360,000 บาท ตามลําดับ และจายใหกับบริษัท สํานักงาน อี

วาย จํากัด ในประเทศกัมพูชา จํานวน 6,200 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาประมาณ 197,817 บาท 

 คาบริการอื่น 

บริษัท และบริษัทยอยมิไดจายคาบริการอ่ืนแกผูสอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหวางป 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ  

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวน นโยบายกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม และกฏบัตรคณะกรรมการชุดยอยเปน

ประจําทุกป เพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวสอดคลองกับหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ไดพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย

กํากับดูแลกิจการ จริยธรรม กฏบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทปฏิบัติในปจจุบันใหสอดคลอง 

และครอบคลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ

ธุรกิจของบริษัท สําหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทยังไมสามารถดําเนินการได คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ และจะ

นํามาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการดําเนินการในอนาคตตอไป 
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อยางไรก็ตามบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ด ีซึ่งมีบางเรื่องที่บริษัทยังมิไดปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

1. บริษัทยังมิได เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสวนในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก และ

เสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยใชฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตาม

กฎหมายและหลักเกณฑกําหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชน

ตอบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะจําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการและ

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. บริษัทยังมิไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

แตบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทไดเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุน

ลงคะแนนทีละคน โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ตามขอบังคับของบริษัทเพื่อเปด

โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง      

3. บริษัทยังมิไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการ

มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย  อยางไรก็ตาม 

แมวาบริษัทยังไมมีนโยบายดังกลาว แตบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษัทมิไดกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เปนผูบริหารไปดํารงตําแหนงกรรมการไวไมเกิน 2 แหง 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแตละทาน

ไวไมเกิน 5 แหง นอกจากนั้น บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหาร

ระดับสูง โดยกําหนดใหกอนที่ผูบริหารทานใดจะไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น จะตองแจงให

คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเปนกรรมการในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยาง

เดียวกับบริษัท หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

พิจารณาเสนอแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ และมี

เวลาอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

2.   บริษัทไมมีกรรมการอิสระที่เปนผูหญิงอยูในคณะกรรมการบริษทั อยางไรก็ตามบริษัทมีกรรมการซ่ึงเปนผูหญิงอยู

ในคณะกรรมการบริษัท 1 ทาน ทั้งนี้บริษัทมิไดมีการกีดกันทางเพศแตอยางใด  

3. คณะกรรมการบริษัทมสีัดสวนการเปนกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 44.4 ซึ่งนอยกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีที่กําหนดไวที่มากกวารอยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารคิด

เปนรอยละ88.9 ซึ่งมากกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดไวที่รอยละ 66  
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4.   บริษัทยังไมไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action 

Coalition: CAC) อยางไรก็ตามบริษัทไดเขาสมัครเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย 

(Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเขารับการอบรม และรับคําแนะนํากระบวนงานในการตอตาน

การทุจริต บริษัทอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แนวปฏิบัติ และ

กระบวนการการทํางาน ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมพรอมในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต (CAC)  รวมทั้งไดศึกษาขั้นตอนปฏิบตัิในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย CAC ซึ่งบริษัทจะ

นํามาพิจารณาดูความเหมาะสมและความพรอม เพื่อการเขาเปนแนวรวมตอไป 

 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

92 
 

10. รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 

 

10.1 นโยบายและภาพรวม 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนิน

กิจกรรมดาน CSR ที่กระทํามาอยางตอเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการสงเสริมนวัตกรรม การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

และการบริจาคแลว บริษัทยังดําเนินการใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ดวยการจัดตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย

กรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และหรือผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงานเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และใหการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ ของบริษัท รวมทั้งกํากับดูแล ทบทวน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการ

ดําเนินการนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหบรรลุเปาตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดมีมติอนุมัตินโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

1.  ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ  

2.  สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลา

สวนตัวเพื่อทําประโยชน   ใหแกชุมชนสวนรวม 

3.  สงเสริมและใหความรูกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางรวมกันในการพัฒนาความย่ังยืน และ

ดูแลรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหทั่วถึงทั้งองคกร 

4.  สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความ

ยั่งยืน 

 

ในการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คํานึงถงึผูมีสวนไดเสียทุกฝาย มีการ

พิจารณาประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตามระดับนัยสําคัญ เพื่อดําเนินการอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยมีนโยบายและ 

กลยุทธที่ใชในการดูแลผูมีสวนไดเสีย ดังนี้  

1. ลูกคา 

พัฒนาสินคาและบริการ ใหทนัสมัยมีคุณภาพ มีราคาที่เปนธรรม เพื่อตอบสนองความตองการทีห่ลากหลายของ

ลูกคา รวมทั้งเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบรษิัท 

2. พนักงาน 

เคารพในสิทธิสวนบุคคล มีการจางงานอยางเปนธรรม พัฒนาความรูความสามารถ และมีการฝกอบรมและให

ความรูแกพนักงานโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม 
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3. คูคา 

จัดหาสินคาและบริการอยางมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแขงขันทางการคา ตามสัญญา และจรรยาบรรณ 

4. ผูถือหุน 

ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบตัิอยางเสมอภาคเทาเทียมกันเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

5. เจาหนี ้

ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

6. สังคม สวนรวม และ ชุมชน 

ใหความสนับสนุนชวยเหลือในทุกทาง สรางความสัมพันธที่ดีและประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

และเปนรูปธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงาน ในองคกรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผานสื่อและ

กิจกรรมภายใน 

7. สิ่งแวดลอม 

ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย  สงเสริม

กิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมใหความรูและ

ฝกอบรมพนักงานในองคกร เรื่องสิ่งแวดลอม 

8. คูแขงทางการคา 

ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขนัทีเ่ปนธรรม สงเสรมิการคาเสร ี

 

ทั้งนี้ รายละเอียดในสวนของนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมา บริษัทได

เปดเผยไวในสวนของ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 

บริษัทมีการจดัลําดบัความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย เพื่อจัดสรรทรพัยากรใหรองรับการดําเนินงานตามลําดบัความสําคัญ รวมทั้งให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษทั โดยผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท คือลูกคาและพนักงาน บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่แสดงถึงการคํานึงถึงลูกคาซ่ึงเปน

ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ โดยมีการพัฒนาสินคาและบริการ ใหมีความทันสมัยและมีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม  และ

เลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน   

เรามุงสูการเปนผูนําในดานการใหบริการ Total Customer Interaction Management Solutions ในกลุมประเทศ CLMV โดย

การสงมอบบริการที่มีคุณภาพที่เหนือกวาความคาดหวังของลูกคาดวยมาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ 

เรามุงเนนการเปนผูนําที่ เปนเลิศในการใหบริการเพื่อนําเสนอ Total Customer Interaction Management Solutions ที่

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบถวนทุกมิติดวยสินคาเปยมดวยคุณภาพและบริการที่ครบถวน เราพรอม

ตอบสนองทุกความตองการในงานดานบริการอยูเสมอและเราไมเคยหยุดนิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆที่จะชวย

เสริมสรางประสิทธิภาพดานงานบริการ ใหแกทุกธุรกิจของลูกคา 
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พนักงานเปนกลุมผูมีสวนไดเสียที่สําคัญที่บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และเปน

ปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท โดยบริษัทดําเนินการใหมีการจางงานอยางเปนธรรม และมีการ

ฝกอบรมเพื่อใหความรูแกพนักงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมถึงการ

ใหความรูและสงไปอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดย

รายละเอียดแสดงไวใน “ขอ 5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม” รวมทั้งกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบคุลากร 

ซึ่งแสดงรายละเอียดไวแลวในหมวด “โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษัทดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม นโยบายการปฏิบัติ

ตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่ไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแลว สามารถดูรายละเอียดไดที่หมวด “การกํากับ

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

ประการ คือ 

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

3. การตอตานการทุจริต 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

8. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

 

การดําเนินงานตามหลักการ 9 ประการ มีดังนี ้

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 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงในป 2561 บริษัทไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” 
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ทั้งนี้ในปผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยบริษัทไดรับผลการประเมินดานการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561 ในระดับ“ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ซึ่งเปนคะแนนระดับสูงสุด และ ติดลําดับ Top 

Quartile ของกลุมบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดตั้งแต 1,000-2,999 ลานบาทขึ้นไป จากการสํารวจของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยางไรก็ตาม บริษัทจะมุงมั่นพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหดี

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลประเมินคุณภาพการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทไดคะแนนอยูในระดับ 

“4 TIA” หรือ “ดีเยี่ยม” จากการสํารวจของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

 

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม  และมีจริยธรรม  ใสใจการปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจและบรหิารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจดัใหมีคูมือจรยิธรรมธุรกิจ สําหรับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และเปนไปอยางมี

มาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเปนธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน 

พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ

ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึงไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่สอดสองดูแลใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือปฏิบัติจริยธรรมของบริษัทอยางเครงครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน

หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธรุกิจ” 

  

3. การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

กําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตโดยกําหนดไวในคูมือจริยธรรมของบริษัท 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ที่

ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดทบทวนนโยบายการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติ และกรอบการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

ความยั่งยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยนโยบาย

ดังกลาวครอบคลุมประเด็นตางๆ คือ 

 ความเปนกลางทางการเมืองและการชวยเหลือทางการเมือง 

 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  

 การรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น ดังนี้ 

• กระบวนการในการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง  

• การปองกัน  

• การจัดอบรมและส่ือสาร  
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• การรายงานและชองทางการรายงาน  

• การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวในปที่ผานมาไมพบการกระทําการทุจริตของพนักงาน พบเพียงขอบกพรองจากการ

ไมปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท  ซ่ึงไดมีการแกไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกตองใหพนักงานรับทราบ

แลว  สําหรับกรรมการและผูบริหาร ไมพบการกระทําผิด หรือมีการลาออก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแล

กิจการ  และไมพบกรณีใดๆ  ที่อาจจะทําใหบริษัท ไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ในบริษัท 

บริษัทได เปดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวที่ไดรับอนุมัติไวในคูมือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต 

www.onetoonecontacts.com เพื่อใหพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการตอตาน

การทุจริต คอรรัปชั่น แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริต คอรรัปชั่น และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

ในปที่ผานมา และการเขารวมอบรมเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต ไดเปดเผยไวแลวในเรื่อง “การตอตาน

การทุจริต คอรรัปชั่น” 

 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  สงเสริมและเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริม

ความเสมอภาค  ไมแบงแยกเพศ  และชนชั้น  ไมใชแรงงานเด็ก 

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน พนักงานทุกคนจะตองไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน พรอมทั้งปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน

ของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้  

 

 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

- บริษัทใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคลไปยัง

บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ 

- การเปดเผยหรือการถายโอนขอมลูสวนบุคคลจะกระทําไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล 

- บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น 

 การปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค 

- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา 

- พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงานตาม

ระเบียบขอบังคบัของบรษิัท  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไมสรางความเสื่อมเสียตอภาพลักษณบริษัท  
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- บริษัทใหโอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ระเบียบของบริษัทและใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

- การดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม 

- ในการปฏิบัติหนาที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับความแตกตางทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ 

สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง 

- ชวยกันสอดสองดูแลใหสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรอืการกระทําที่ไมเปนธรรม 

- ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

ดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทํางาน และกําหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจางงานที่เหมาะสม

ตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสรางทักษะของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการ

บรรลุเปาหมายของบริษัท  บริษัทตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม  เพื่อสรางความยุติธรรม ความ

มั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงใหการดูแลและการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 

โยกยาย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม ในดานตางๆ เชน 

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแล

กิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”  

2. กําหนดใหมี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน”  โดยคํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงานใหพนักงานปฏิบัติงานเต็ม

ความสามารถ มีความเปนธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่ เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและ

วิเคราะหคางานใหมีความเปนปจจบุันเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และ

อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดหรือเทาเทียมกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทชั้นนําอื่นๆ  

บริษัทมั่นใจวานโยบายสวัสดิการและผลตอบแทนของบริษัทสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมาย  ตลอดจนการ

กําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรมตามสภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึงความสามารถของบริษัทในการจาย

คาตอบแทนดังกลาว และเปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะหรือรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงขอเสนอแนะหรือ 

ขอรองทุกขดังกลาว จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และ

สรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

สําหรับสวัสดิการตางๆ บริษัทจัดใหมกีารประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานโดยคุมครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการ

ตรวจสุขภาพประจําป มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทํางาน มี

ประกันสังคมใหกับพนักงาน มีการจัดเงินกูยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือเจ็บปวย มีเงินเชวยเหลือกรณีพนักงานหรือ

บุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม การจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งมีสวนลดในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท 

เปนตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง 

“นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน”  
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3. กําหนดใหมี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดใหมีนโยบายและระบบความปลอดภัยและ

สุขอนามัยของพนักงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย  รวมทั้งดําเนินการดานความปลอดภัยทุกวิถีทาง

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน  บริษัทจัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล และใหบริการ

ทางการแพทยเบื้องตน รวมทั้งใหบริการยารักษาโรคแผนปจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจําป  นอกจากนี้ยัง

คํานึงถึงการเสริมสรางในดานสุขภาพ เพื่อใหพนักงานมีพลานามัยที่สมบุรณแข็งแรง  ไดแก  

 โครงการ “ลดพุงลดโรค” เปนการสนับสนุนใหพนักงานใสใจดูแลสุขภาพ ใหหางไกลจากโรคซึ่งเกิดจาก

การมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน  

 การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 3 สายพันธุในราคาพิเศษ สําหรับพนักงานและบุคคลใน

ครอบครัวของพนักงาน 

สําหรับดานความปลอดภัยจัดใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เชน มีการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัย การจัด

อบรมและปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการซอมอพยพ

กรณีเกิดอัคคีภัยเปนประจําทุกป ใชระบบสแกนนิ้วมือ เขา-ออกประตูสํานักงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ”  ภายใตหัวขอ  “จริยธรรมธุรกิจ”  เรื่อง  “นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน” 

4. กําหนดใหมี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยกําหนดกลยุทธและนโยบายดานทรัพยากรบุคคลที่

มุงเนนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง     

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

 นโยบายดานบริหารผลการปฏิบตัิงาน  

 นโยบายบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    

 นโยบายสรางความสัมพันธและผกูพันภายในองคกร  

 นโยบายสงเสริมนวัตกรรมสําหรบัพนักงาน 

2) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบคุคล  

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ  

 นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        

 การพัฒนาและจัดการความรูในองคกร                                                                                                                                                                                             

 นโยบายรักษาผูมศีักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหนง 

 

บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ในป 2561 บริษัทไดจัดตั้งหนวยงาน 

Academy center รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพ และการสรางแรงบันดาลใจ ใหกับพนักงานอยางเปน

ระบบ โดยมีกลยุทธทั้งหมด 4 ดานไดแก  
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 High Quality Training เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหบุคลากรที่มีคุณภาพ   

 Professional Trainer  เพื่อพัฒนาวิทยากรใหมีคุณภาพแบบมืออาชีพ 

 Business Co-Operation สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเปดโอกาสให

นักศึกษาไดเขามีสวนรวมทดลองงานและสรางแรงจูงใจในการเขารวมทํางานกับบริษัทในอนาคต 

 Effective Training Tools & Materials เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการอบรมใหทันยุคดิจิตอล และมีความสนุก

ในการเรียนรู เชน Digital learning และ Fun Game  

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” 

ภายใตหัวขอ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษัทตระหนักเสมอวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณคาที่เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหองคกรประสพความสําเร็จ 

บริษัทจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน สรางสมดุลใหกับการทํางาน เพื่อใหพนักงานทํางาน

ไดอยางมีความสุข  โดยตลอดป 2561 ที่ผานมาบริษัท ไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานไดมีสวนรวม 

และสรางเสริมความสุขในการทํางาน ดังนี้  

1. กิจกรรมสรางความสุขในการทํางาน 

บริษัทไดจัดกิจกรรมตามเทศกาลตางๆ ใหกับพนักงานเพื่อเปนการสรางความสุขใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง 

อาทิ แฟชั่นวันศุกร (Fashion on Friday) โดยกําหนดใหมีการแตงกายตามรูปแบบที่พนักงานรวมกันกําหนด 

และกิจกรรมรวมสนุกในเทศกาลตางๆ เชน วันเด็ก วันวาเลนไทน  วันสงกรานต  วันฮาโลวีน วันคริสตมาส วัน

พอ   เทศกาลแลกของขวัญในวันปใหม  กิจกรรมลดพุงลดโรค ธรรมะอารมณดี  Candy  Day   รวมไปถึงการตั้ง

ชมรมกีฬา เพื่อใหพนักงานผอนคลายและสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง 

2.  กิจกรรมงานวันเกิดของพนักงาน 

บริษัทไดจัดใหมีงานสังสรรควันเกิดในแตละเดือนใหกับพนักงานที่มีวันคลายวันเกิด โดยจัดใหมีการรับประทาน

อาหารตัดเคกวันเกิด  มอบของขวัญพิเศษ  และถายภาพรวมกันกับเพื่อนรวมงาน 

3.  ดูแลพนักงานยามเจบ็ปวย ประสพอุบัติเหตุ คลอดบุตร และงานฌาปนกิจ 

 บริษทัดูแลพนักงานในทุกชวงเวลาของชีวิต บริษทัเขาเยี่ยมพนักงานทุกคนเมื่อเจ็บปวด ประสพอุบตัิเหตุ หรือ

คลอดบตุร เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจใหกับพนักงาน รวมถึงแสดงความเสียใจกบัพนักงาน และบคุคลใน

ครอบครัวของพนักงานในงานฌาปนกิจ 

4.  สนับสนุนการอุปสมบทแกพนักงาน  

 บริษทัมีโครงการในการสนับสนนุการอุปสมบทใหแกพนักงาน โดยการรวมทําบุญคาอัฐบรขิารและรวม

อนุโมทนาบุญรวมกันกับพนักงาน 

5.  ตรวจสุขภาพประจําป และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 

 บริษัทใหความสําคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน  จึงไดมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองมะเร็ง 

 ปากมดลูก สําหรับพนักงานผูหญิงเปนประจําทุกป  รวมทั้งใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
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6.  โครงการ “Club Sunday”       

บริษัทมีการจัดโครงการ “Club Sunday” ใหแกพนักงานที่มีความเครียดเขารวมกิจกรรมเพื่อปรึกษาโดยตรงกับ

จิตแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางความเขมแข็งทางอารมณและจิตใจ  

7.  โครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตร 

บริษทัใหความเอาใจใสถึงครอบครัวของพนักงานจึงไดมีการจัดตัง้โครงการทนุการศึกษาสําหรบับตุร ที่บรษิัท

มีนโยบายทีจ่ะมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดเีพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 

8.  รางวัลผลการปฏิบัตงิานยอดเยี่ยม (Best Performance) ใหแกพนักงาน 

 บริษทัประเมินผลการทํางานของพนักงาน รวมกับการประเมินของพนักงานทั้งบริษทั และมอบรางวัลผล

ปฏิบตัิงานยอดเยี่ยมใหกับพนักงานที่ไดรบัการประเมินสูงสุด โดยจะไดไปทัศนศึกษาตางประเทศ  

9.  การสรางส่ิงแวดลอมที่ดีในการทาํงาน  

 บริษทัไดจดัสภาพแวดลอมในการทํางานทีด่ีและเหมาะสม ซ่ึงบรษิัทเชื่อวาการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี

จะทําใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางานซ่ึงจะสงผลตอประสิทธภิาพในการทํางาน 

10. การมีชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหกับพนักงานทุกคน  

 บริษทัไดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในองคกรผานหลายชองทาง เชน Line:OTO Family, FB: OTO 

society, email  และบอรดประชาสัมพันธ  นอกจากนี้ยังจัดทําบอรดประชาสัมพันธคําชมเชยที่ไดรบัจากลูกคา

เพื่อใหพนักงานมคีวามภูมิใจ  

 

6.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

 ใหความสําคัญในการพัฒนาสินคา บริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

 บริษัทใหความสําคัญในการสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจ

และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคาผูมีพระคุณ จึงไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังนี ้ 

1. มุงมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อสนองความตองการของลูกคา 

2. จําหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

3. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

4. จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนําสินคาไปใช หรือการใหบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อที่

บริษัทจะไดปองกันและแกไขปญหา ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินคา

และการใหบริการดังกลาวตอไป 

5. จัดใหมีบริการหลังการขายเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไปเปดเผย หรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 

7. สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะเสริมสรางและธํารงรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทให

ยั่งยืนสืบไป 
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นอกจากนั้น บริษัทยังมีการสํารวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั้งลูกคา คูคา และพนักงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน

บริการที่ยั่งยืน เรามีความเชื่อวา การบริการที่ดีมาจากพนักงานที่มีความสุข และมาจากการมีคูคาที่ชวยเหลือเกื้อหนุนให

ธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 

 สําหรับลูกคา บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจ ลูกคาที่เปน ผูวาจาง (clients) อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ สํารวจ

ความพึงพอใจลูกคาที่โทรเขามาใชบริการศูนยบริการขอมูล (End-user) เปนประจําทุกเดือน เปนการสอบถาม

ลูกคาในจุดบริการ (touch point) เริ่มตั้งแตกระบวนการขาย การติดตั้ง การสงมอบบริการ ไปจนถึงการบริการ

หลังการขาย รวมทั้งถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 สําหรับคูคา บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนการสอบถามคูคาถึงความสะดวกในการ

ติดตอประสานงาน การชําระคาสินคาบริการ การรวมมือทางทางคา และอื่นๆ 

 สําหรับพนักงาน บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนการสอบถามระดับความสุขของ

พนักงานที่มาทํางานกับบรษิัทในหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองทางดานตัวเงิน เชน ผลตอบแทน สวัสดิการ ตางๆ 

และมุมมองที่ไมเปนตัวเงิน เชน การพัฒนาความรูความสามารถ การเลื่อนขั้นตําแหนง บรรรยากาศ สถานที่ใน

การทํางาน การสื่อสาร การบริหารงาน เปนตน  

ระดับความพึงพอใจที่บริษัทใช จะเปนระดับความพึงพอใจแบบ 5 scale และ คํานวณความพึงพอใจจากลูกคาที่มีความ

พึงพอใจมาก และ มากที่สุด (top two boxes score) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” 

ภายใตหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา” 

 

บริษัทมุงมั่นในการพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากลเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค จนทําใหในป 2561 บริษัทไดรับรางวัลการดําเนินธุรกิจ Contact Center  คือ 

 รางวัลสุดยอดบริษัทดีเดนดานธุรกิจคอนแทคสเซ็นเตอร 6 ป ติดตอกัน 

 บริษทัไดรับรางวัล 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service 

Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ติดตอกันเปนปที่ 6 ซึ่งเปนความภาคภูมิใจในการเปนผูนําในการ

ใหบริการ Contact center 

 รางวัล “ศูนยบริการขอมูลลูกคาท่ีไดรับความไวใจมากที่สุดในเอเชีย และการใหบริการลูกคาสัมพันธ” 

 บริษัทไดรับรางวัล “Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ใน

ฐานะ “ศูนยบริการขอมูลลูกคาที่ไดรับความไวใจมากที่สุดในเอเชีย และการใหบริการลูกคาสัมพันธ”  ซึ่งจัดขึ้น

โดย International Brand Consulting Corporation, USA  

 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ใหการสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมท้ังพัฒนาความเจริญใหแกชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาบริษัทอยูรอดและเจริญเติบโตไดอยางแข็งแกรงในวันนี้ ก็ดวยการสนับสนุนจากชุมชนและ

สังคม ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญยิ่งตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญใหแกชุมชน

และสังคมไทย โดยที่ผานมาไดมีการดําเนินกิจกรรมภายใตขอบขายและแนวปฏิบัติดังนี้  
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1. การสรางสัมพันธที่ดีกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนําชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

2. การมอบสิ่งปลูกสราง วัสดุอุปกรณ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย เพื่อดูแลสภาพความเปนอยูและความปลอดภัยของ

ชุมชน  

3. การระดมทุนทรัพยและสิ่งของจําเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย  

4. การปลูกฝงจิตสํานึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมผานสื่อ

และกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง 

 

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. บริษัทมีการรณรงคสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ผานกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมอยาง

ตอเนื่อง 

2. บริษัทใหการสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกสังคมและองคกรตางๆ รวมทั้งดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจอันดีตอการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท 

3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง

ความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อให

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ในป 2561 บริษัทมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม อาท ิ

 จิตอาสาเก็บขยะงานกาชาด 

 ชมรมวิ่งของบริษัทรวมกันทํากิจกรรมบริการสังคมและสาธารณะ โดยชวย "เก็บขยะในงานกาชาด" ภายหลัง

สิ้นสุดงาน ซึ่งจัดที่สวนลุมพินี เพื่อสงเสริมใหทุกคนคํานึงถึงการรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะ และ

เสริมสรางจิตสํานึกการรักษาส่ิงแวดลอม 

 Big Cleaning Day เพื่อสงเสริมสุขอนามัยและส่ิงแวดลอมที่ดีในที่ทํางาน 

 ปดน้ํา ปดไฟ use paper เพื่อรณงคเรื่องของการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา โดยชวยกันลดคาใชจายสวนกลาง  เชน 

การประหยัดไฟ และการใชกระดาษอยางรูคุณคา  
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9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

มุงพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู ดูแล

สิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

บริษัทพัฒนานวัตกรรมในสินคา และบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลอง และตอบสนองพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในยุคดิจิทัล ทั้งนี้บริษัทไดรับบริษัทไดรับทุนสนับสนุนดานนวัตกรรมจาก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) เพื่อการพัฒนา "ระบบการคนหาสายงานอัตโนมัติ" (Job Matching)  

 

ตลอดปที่ผานมา บริษัทมุงพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลอยางจริงจัง ซึ่งทําใหบริษัทพัฒนาสินคา และบริการที่เปน

ดิจิทัลใหกับลูกคาไดมากขึ้นดังนี้  

 “ChatOne” เปนระบบการใหขอมูลสินคา หรือบริการโตตอบกับผูใชบริการอัตโนมตัิผานทั้งระบบเสียง และ

ขอความผานหลากหลายชองทาง เชน web chat,  facebook messenger   

 “บุษบา” เปนระบบพนักงานตอนรับที่โตตอบดวยระบบ AI (Virtual Receptionist) ซึ่งเปนระบบทีจ่ดจําใบหนา 

และสนทนาโตตอบกับผูที่มาสอบถามขอมูล 

 “Job matching” เปนระบบการคนหาสายงานอัตโนมัติ เปน Platform ในการวิเคราะหบคุลิกภาพ ความถนัด และ

จิตวิทยา ของผูสมัครงานดวยแบบทดสอบ และใช machine  learning ในการวิเคราะหหาความใกลเคียงของ

ผูสมัครกับตําแหนงงานขององคกร  

 “Recommender system” เปนระบบการประมวลผลพฤติกรรมของลูกคาผานชองทางการใชงานของ mobile 

application และ website เพื่อเสนอสินคา และบริการที่คาดวาจะตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด  

 

10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทดําเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยยึดหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ ทําใหในปที่ผานมาบริษัท 

และบริษัทยอยมิไดดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม หรือ ฝาฝนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลัก

ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนบริษัทมิเคยถูกตรวจสอบในเรื่องดังกลาวแตอยางใด 

 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

 

บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมแกพนักงาน เพื่อใหตระหนัก

ความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมผานสื่อและกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง 

 

ในป 2561 บริษัทไดจัดกิจกรรมที่สรางคุณคารวมใหกับสังคมดังตอไปนี้ 

  โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผูปวยมะเร็ง 13,000 ราย 

บริษัทไดรวมสนับสนุนในการดําเนิน โครงการสานพลังพลิกชีวิตผูปวยมะเร็ง 13,000 ราย  กับบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จัดทํา เปนปที่ 2 ติดตอกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรวม

คําปรึกษา การสงตอแรงบันดาลใจ การสรางเครือขายความชวยเหลือ เตรียมความพรอมใหผูปวยมะเร็ง 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 

 

104 
 

โครงการนี้จะเริ่มตนกับผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาลจํานวน 5 โรงพยาบาล ปจจุบันมีโรงพยาบาลที่เขา

รวมโครงการจํานวน 13 โรงพยาบาล 

 สนับสนุนทุนการศึกษา 

บริษัทมอบทุนการศึกษา ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลเคียงกับศูนยบริการขอมูลของบริษัท สาขาบุรีรัมย จํานวน 4 

ทุนๆ ละ 14,000 บาท  

 กิจกรรมงานวันเด็ก 

รวมสรางความสุขใหกับผูปวยเด็ก โรงพยาบาลรามา ในกิจกรรมวันเด็ก 

 โครงการถักบุญ  

  เปนโครงการทีจ่ัดตอเนื่องเปนปที่ 4 เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานรวมกันทําความดี ถักหมวกไหมพรม จํานวน

เปาหมาย 500 ใบ เพื่อนําไปมอบใหเด็กนักเรียนตํารวจตระเวณชายแดน จ.ตาก  

 โครงการ “ทุนกลาด”ี  

  โครงการสนับสนุนใหเกิดจิตอาสา ซ่ึงจัดตอเนื่องเปนปที่ 5  เพื่อเปดโอกาสใหอาสาสมัคร “สามารถดีคลับ”  

ไดทํากิจกรรมที่มีประโยชน ตอชุมชนและสังคม ไดแก โครงการชวยเหลือสัตว 2 โครงการ, โครงการเพื่อเด็ก 

2 โครงการ,  โครงการเพื่อผูพิการซ้ําซอน, โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และโครงการบอกรองกัก

เก็บน้ําเพื่ออุปโภค  อยางละ 1 โครงการ รวม 7 โครงการ   

 โครงการบริจาคโลหิต โดยรวมกับสภากาชาดไทย จัดใหพนักงานและคนในชุมชนใกลเคียง ไดมีสวน

ชวยเหลือสังคม รวมบริจาคโลหิต โดยจัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปๆ ละ 3 ครั้ง 

 กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัย สปป.ลาว  กลุมบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น รวมบริจาคเงินจํานวน 100,000 

บาท ผานมูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริจาคขาวสาร  จํานวน 300 ถุง มูลคา 24,000 บาท  

 

10.5 การปองกนัการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรปัชั่น 

 

บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และกรอบการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง เพื่อรองรับการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

ความยั่งยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดย

นโยบายดังกลาวครอบคลุมประเด็นตางๆ คือ 

 ความเปนกลางทางการเมืองและการชวยเหลือทางการเมือง 

 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  

 การรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น ดังนี้ 

• กระบวนการในการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง  

• การปองกัน  

• การจัดอบรมและส่ือสาร  
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• การรายงานและชองทางการรายงาน  

• การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

 

ทั้งนี้บริษัทไดจัดชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการ “การแจงเบาะแสและ

การปกปองผูแจงเบาะแส” โดยเปดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ รวมถึงขั้นตอนตางๆ ไวในจริยธรรมธุรกิจ และ

เผยแพรไวที่เว็บไซตของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com  นอกจากนี้แลว เพื่อเปนการปองกันการมีสวนเกี่ยวของ

กับการคอรรัปชั่น บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไวแลวในเรื่อง “การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งยังไดเปดเผยปจจัยเสี่ยงในดานตางๆ ไว ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไวในเรื่อง “ปจจัยความเสี่ยง”  
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11. การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 

11.1   การควบคุมภายใน ป 2561 

 11.1.1   ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายใน

ที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดย

คํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา

หนาที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประเมินความถูกตองและโปรงใสของ

รายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดูแลการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน มิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดย

มีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบ 

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งในดานบัญชี การเงิน การบริหาร การดําเนินงานตาม

แผนการตรวจสอบประจําป ที่ไดรับการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสม ตามมาตรฐาน 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  และกรอบการบริหาร

ความเส่ียงทั่วทั้งองคกร (ERM)     

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ ที่จะดําเนินการตามระบบ

ควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1)   การควบคุมภายในองคกร 

 บริษัทมีการกําหนดโครงสรางของกลุมธุรกิจและสายงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน

ของทุกหนวยงาน   

 บริษัทไดแบงแยกหนาที่รับผิดชอบของสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการอยาง

ชัดเจน โดยมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม สําหรับผูบริหารและพนักงาน โดยอยูในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได

เปดเผยบนเว็บไซตของบริษทั 

2)   การกําหนดวัตถุประสงค 

 บริษัทมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับได 

บริษัทมีการกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคไวในแผนงานประจําป (Business Plan)  เพื่อติดตามให

สําเร็จตามเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว 
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3)   การบงชี้เหตุการณ 

บริษัทระบุความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยพิจารณาความ

เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกและภายในบริษัท และเลือกตรวจจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงไปต่ํา 

ในป 2561 บริษัทไดจัดการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เพื่อใหกําหนดนโยบาย 

และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงดานตางๆ ใหกับผูบริหารของกลุมบริษัท 

4)   การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทไดประเมินความเสี่ยงจากขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทําใหระบุความเสี่ยงไดครอบคลุม การ

ดําเนินงานในทุกหนาที่ของแตละหนวยงาน 

มีการนําเสนอความเสี่ยงของกลุมบริษัทเขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อหา

มาตรการจัดการความเสี่ยงปละ 3 ครั้ง 

บริษัทไดประเมินการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เพื่อใหสามารถประเมินความเส่ียงในแตละระดับใหเหมาะสม 

5)   การตอบสนองความเสี่ยง 

 บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบตอเนื่อง โดยกําหนดการตอบสนองตอความเสี่ยง

ในแตละระดับ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดรับประโยชนสูงสุด โดยเลือกจัดการกับความเส่ียงระดับสูงกอน

ตามลําดับ 

 บริษัทมีการจัดการเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง จนอยูในระดับที่ยอมรับได บนพื้นฐานของการ

เปรียบเทียบตนทุนที่ดําเนินการกับผลประโยชนที่องคกรจะไดรับ 

6)   การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนาที่ และ

กระบวนการทํางาน เพื่อใหองคกรสามารถลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด 

 บริษัทใชระบบ ERP Software (SAP) รองรับระบบงานดานบัญชี งานจัดซื้อจัดจาง คลังสินคา เพื่อความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมทั้งบริษัทมีฝาย Corporate IT กลาง เปนผูดูแลประมวลผล และ

จัดเก็บขอมูล เพื่อนําขอมูลไปใชไดทันท ี

7)   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 บริษัทมีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ (Data Center) เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินงานขององคกร และ

ควบคุมการใชงานดวยมาตรฐานสากล 

 บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญไวอยางครบถวน สะดวกตอการคนหา และไดกําหนดนโยบายบัญชี

ของ บริษัทและบริษัทยอย ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหลักของกลุมบริษัท และไมขัดตอหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป 
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8)   ระบบการติดตาม 

 บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทที่วางไว  พรอมทั้งปรับปรุงในหัวขอที่มีการประเมินอยูในเกณฑต่ํา 

 บริษัทสงเสริมใหหนวยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายในทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธและแผนงานประจําป 

 

 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

เปนกรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท

แลว ลงความเห็นวา บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท  

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 4604  ซึ่ง

เปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มิไดแสดงความเห็นวา บริษัทมีขอบกพรอง

ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกลาวแตประการใด 

 

11.2   การตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน จะมีสวนชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมาย ดวยการปรับปรุงการดําเนินงาน กระบวนการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกํากับดูแลที่ดีของบริษัท 

การตรวจสอบภายในของบริษัท ในป 2561 ไดตรวจสอบเรื่องการควบคุมดูแลทรัพยสิน การเรงรัดติดตามหนี้คาง

ชําระของบริษัท รวมถงึแจงปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหกับฝายบริหารของบริษัทเพื่อหาแนวทางแกไข 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสําคัญและสงเสริมความเปนอิสระของผูตรวจสอบ

ภายใน โดยมีเปาหมายใหสามารถปองกันและลดความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน 

 

11.3   หัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  มีความเห็นวา หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่

ในปจจุบัน คือ นายวิชัย รงควิลิต เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานเพียงพอ และเหมาะสม 

โดยในป 2561 ไดปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

1. เสนอแผนการตรวจสอบประจําป 2561 ตอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผน 

2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3. ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง และการควบคุมภายในกับหนวยรับ        

การตรวจ 

4. ตรวจสอบการบริหารงานโครงการของบริษัทในกลุม ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสิน และการใช

ทรัพยากรทุกประเภทใหเกิดประโยชนกับบริษัทอยางสูงสุด 
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ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย หัวหนางานตรวจสอบภายในทุกครั้ง ตองผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของหัวหนางานตรวจสอบภายใน อยูภายใตหัวขอ  “รายละเอียดกรรมการ 

ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนางานตรวจสอบภายใน” 

 

นอกจากนั้น บริษัทมิไดมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทตางหาก งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บริษัท ดูแลโดยหนวยงานเลขานุการบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ภายใตการดูแลของเลขานุการบริษัท โดยสามารถดู

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ภายใตหัวขอ “รายละเอียดกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน” 

 

11.4   การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงประกอบดวย กรรมการของบริษัทจํานวนหนึ่ง  มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

ใหม และทบทวนระดับของความเสี่ยงเดิม ที่ไดกําหนดไวแลวอยางตอเนื่อง 

 

บริษัทไดกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

การเมือง ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดรวมถึงมาตรการในการปองกันและแกไขความเสี่ยง โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว 

โดยความรวมมือและการประสานงานจากหนวยงานตางๆ ดังนี ้

(1) พิจารณาความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการบริหารความเสี่ยง สําหรับป 2561 และติดตามความคืบหนาการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัท 

(2) ใหขอเสนอแนะ เพื่อขจัดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งใหผูบริหารของแตละหนวยงาน มา

รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

(3) ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ใหสอดคลองกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่

สําคัญของบริษัท 

 

ในป 2561  บริษัทไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับสายงาน จํานวน  3 ครั้ง  

เพื่อรับทราบประเด็นความเสี่ยงตางๆ เพื่อใหมั่นใจวา แตละสายงานปฏิบัติ บริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยางแทจริง 

บริษัทมีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีการบริหารตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมการกรณีเกิด

เหตุการณที่ไมอยูในความควบคุม เพื่อรับมือหากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เกิดภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติตางๆ รวมถึง

เหตุการณอ่ืนๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานหลักของบริษัท 
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 นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามขางตนแลว บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะและสามารถปรับวิธีการ

ปฏิบัติงานใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกําหนดใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเปน

สวนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อใหทุกหนวยงานบรรลุตามเปาหมายรวมของบริษัท 

 

11.5  การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม     

บริหารงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนด

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงาน โดยกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล รัดกุม และมี

ประสิทธิภาพ 

3. คณะผูบริหาร มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และใหมีการสื่อสารไปยัง

พนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกคน 

 

นโยบายการตอตานการทจุริตคอรรัปชั่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดตอกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทยอย 

และบริษัทรวม จะตองยึดถือปฎิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 

1.  ความเปนกลางทางการเมืองและความชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพ

ทางการเมืองตามกฎหมาย แตจะไมดําเนินการใดๆ ที่ทําใหบริษัทสูญเสียความเปนกลาง หรือไดรับความเสียหาย

จากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของทางการเมือง รวมถึงการใชทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดําเนินการดังกลาว 

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจและความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนและสังคม ผานกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซ่ึงตองนําไปใชสําหรับสาธารณกุศล

เทานั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษทั โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคลองกบัระเบียบของบริษัท  

3. การรับและใหของขวัญ ทรัพยสิน ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด 

การรับ หรือการใหตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที หรือเปนการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เปนสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม การใหของขวัญ ทรัพยสิน 

ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมยอมจะทําใหเกิดภาพลักษณของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะตอกัน  
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อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ และอาจทําใหบริษัทเสียประโยชนในที่สุด ซึ่งบริษัทไม

สนับสนุนการกระทําดังกลาว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  1) การรับหรือการใหทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใด  อันอาจสรางการจูงใจในการตัดสินใจอยางไมชอบธรรม 

 พนักงานกลุมบริษัทสามารถ ตองไมรับหรือใหเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด กับผูหนึ่ง

ผูใดที่มีเจตนาเพื่อชักนํา หรือละเวนการกระทําที่ไมถูกตอง 

 การรับของขวัญ หรือทรัพยสิน ควรเปนการรับทรัพยสินหรือประโยชนโดยธรรมจรรยา ไมเปนการรับ

ทรัพยสินอยางผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพยสินนั้นตองไมใชส่ิงผิดกฎหมาย 

 การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติตาม

สัญญาทางธุรกิจเปนเรื่องที่ยอมได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล 

 การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

ตองใหแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอกฎหมาย  และจารีตประเพณีทองถิ่น 

 2) การรับหรือการใหของขวัญ ของที่ระลึก 

 กอนการรับหรือใหของขวัญ  ของที่ระลึก  ควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  

และขอบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงานควรมีราคาไมมาก และ

เหมาะสมในแตละโอกาส 

 ไมรับ หรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด โดยไม

เปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ หากจําเปนตองรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีคาเกินปกติวิสัยจากผูที่

เกี่ยวของทางธุรกิจ ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 เก็บรักษาหลักฐานการชําระเงินที่แสดงมูลคาของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง 

 กรณีที่รับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน  

สิ่งของ หรือของขวัญใหตามหลักเกณฑ หรือมาตรฐานที่หนวยงานภายนอกนั้นกําหนดไว 

  3) การทําธุรกรรมกับภาครัฐ 

 ดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา เมื่อตองมีการติดตอกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ 

 ตระหนักอยูเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในแตละทองถิ่น อาจมี

เงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน 

 ปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศ หรือทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการวาจางพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณี      

วาจางเพื่อมาเปนที่ปรึกษา หรือเปนพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการวาจางตองโปรงใส และ

เหมาะสม  

 

แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น    

1.     กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง  

บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแตละ

บริษัท ซ่ึงรวมความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นอยูดวย เพื่อใหมั่นใจวาทุกหนวยงานตองมีระบบควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม รวมทั้งการควบคุมแบบปองกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective 

Control) หากพบวาหนวยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไมเพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบ
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ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง พรอมเสนอแนวทางในการปองกัน และปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในใหดีขึ้น 

2.      การปองกัน 

เพื่อใหมั่นใจวาคาตอบแทน ที่ใหกับพนักงานเพียงพอ มุงเนนการสรางจิตสํานึก และไมเปนเหตุแหงการกอใหเกิดการ

ทุจริต ฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท จะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับคาจางในแตละป จากสถาบันที่มี

ชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลกับฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุมสื่อสาร

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอรมาประกอบการพิจารณาคาตอบแทนของพนักงาน 

3.     การจัดการอบรมและสื่อสาร  

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต โดยบริษัทกําหนดใหมีการอบรมพนักงานเพื่อสงเสริม

ความซ่ือสัตยสุจริตและแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเขาดูขอมูลดังกลาวไดใน

เว็บไซตของฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท (www.samarthre.com) 

4.  การรายงานและชองทางการรายงาน 

เพื่อเปนการกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต บริษัทสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย

รายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยจัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสีย

สามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 

กฎหมาย การกระทําทุจริต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผูมีสวนไดเสีย

สามารถแจงเบาะแสการกระทําผิดดังกลาวแกบริษัทได  โดยสงขอมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการแจง

เบาะแส (ตามแบบฟอรมเรื่องแจงเบาะแสที่บริษัทกําหนดไว) ใหกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยการสง

จดหมายทางไปรษณีย หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตามที่อยูที่ไดแจงไวบนเว็บไซตของบริษัท 

(www.onetoonecontacts.com) ใน สวน ของ “ติดตอฝ ายตรวจสอบ ภายใน ” (Contact The Internal Audit) ฝ าย

ตรวจสอบภายในจะนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป   ทั้งนี้ บริษัทจะ

ปกปองผูแจงเบาะแสโดยไมมีการเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแสแกผูใดทั้งสิ้น 

       5  การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

หนวยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นของแตละหนวยงานในรอบปที่

ผานมา รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 

ในรอบปที่ผานมา ไมพบการกระทําการทุจริตของพนักงาน พบเพียงขอบกพรองจากการไมปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ปฏิบัติของบริษัท  ซ่ึงไดมีการแกไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกตองใหพนักงานรับทราบแลว 

สําหรับกรรมการและผูบริหาร ไมพบการกระทําผิด หรือมีการลาออก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแล

กิจการ และไมพบกรณีใดๆ ที่อาจจะทําใหบริษัทไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ในบริษัท 
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12.  รายการระหวางกัน 

 

12.1 บริษัทฯ มีรายการกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี ้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) 

เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
(“SAMART”) 

- SAMART เปนผูถือหุนใหญของ
บริษทั  

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก   

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ  

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

4. นายธนานันท  วิไลลักษณ 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

- คาใชจายจายลวงหนา 

0.051 

0.694 

0.001 

0.031 

0.407 

- 

- บริษทัฯ ใหบริการ Contact Center แก SAMART และบรษิัท
ในกลุมสามารถ 

-  คาบํารุงรักษาโทรศัพท 

 
   ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

- รายการคาบํารุงรักษาโทรศัพทจายลวงหนาดังกลาว เปนการคิด
คาบริการตามราคาและเงื่อนไขการใหบริการทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

  - เจาหนี้คาบริการระบบศูนยบริการ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เจาหนี้การคา 

- คาบริการจดัการ 

- คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

- คาเชาเลขหมายโทรศัพท 

 - คาซื้อสินทรัพยถาวร 

 - ซื้อบริการ 

 - คาใชจายอื่น 

4.030 

 

0.075 

4.800 

15.425 

 

0.002 

- 

0.877 

0.078 

3.509 

 

0.046 

4.800 

15.425 

 

- 

0.002 

0.395 

0.001 

 

- SAMART ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกบริษัทฯ เชน บริการ
ที่ปรึกษาดานกฎหมายและการเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ 
และบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

   ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- SAMART เปนบริษัทแมของบริษัทฯ จึงใหความชวยเหลือและ
คําปรึกษาในดานตางๆ  

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

- เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวาจางบุคคลภายนอกในการให
คําปรึกษาดานตางๆ ตามสัญญาจางบริหารและการจัดการแลว 
การวาจาง SAMART มีตนทุนใกลเคียง/ต่ํากวา 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

     - การคิดคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คํานวณโดยใชตนทุนการทํางานทั้งหมดของการบริหารจัดการ
ระบบ เชน คาอุปกรณคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาอุปกรณใน
ศูนยคอมพิวเตอร คาเชาสื่อบริการขอมูล Internet เงินเดือน
พนักงาน คาไฟฟา และคาใชจายทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นในการ
บริหารงาน ฯลฯ โดยบวกสวนเพิ่มสําหรับการบริหารจัดการ
ในอัตรารอยละ 5 (เทากับอัตราสวนเพิ่มที่ SAMART คิดกับ
บริษัทอื่นในกลุมเดียวกัน) ซึ่งนํามาเฉลี่ยตามปริมาณการใช
งานอิงขอมูลจากจํานวนผูใชงานในแตละระบบ จํานวนขอมูล
ที่เก็บในฐานขอมูลกลาง จํานวนงานที่รองขอใชงาน และสวน
อื่นๆ เฉลี่ยเปนรายเดือน เปนระยะเวลา 1 ป และไมคิดคาใชจาย
เพิ่มในกรณีที่มีพนักงานเพิ่ม หรือมีการเพิ่มของงานที่ไดรับการ
รองขอในระหวางอายุสัญญาการใหบริการแตอยางใด 

-  เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนยบริการเทคโนโลย ี 
 สารสนเทศดวยตนเองแลว การวาจาง SAMART มีตนทุนต่ํา 
 กวา 

- คาเชาเลขหมายโทรศัพทเปนการเรียกเก็บเงนิตามจริง ที่ 
SAMART จายใหกับบมจ. ทีโอท ี(“TOT”) ทั้งนีก้ารเรียกเก็บ
เงินลวงหนาทุกๆ 6 เดือน เพื่อเปนการประหยดัทรัพยากร  

บริษทั สามารถ
วิศวกรรม จํากัด
(“SE”) 

- SE เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

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

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 
- รายไดคาบริการ Contact Center 
- รายไดคางรับ 
 
 

0.096 
1.239 
0.008 

0.100 
0.588 
0.049 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

  

 

 

 

- คาใชจายอื่น - 0.028 - บริษทัฯ มีคาใชจายที่ตองจายใหกับบริษทั SE 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

คาใชจายดังกลาว มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกต ิ

บริษทั วิช่ัน แอนด 
ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม 
จํากัด (“Vision”) 

- Vision เปนบรษิัทยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 
- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ        

นายธนานันท  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 
- รายไดคาบริการ Contact Center 

0.002 
0.018 

0.002 
0.018 

 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกตทิี่คิดกับบุคคลภายนอก 

  - คาซื้อกลองวงจรปด  
- คาซื้อสินทรัพยถาวร 
- คาซื้อสินคา 

0.014 
- 
- 

- 
0.120 
0.035 

 
 

- บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก Vision ซึ่งเปนผูจําหนาย
กลองวงจรปด เพื่อใชภายในบริษัทฯ และสําหรับติดตั้งที่สถาน
ประกอบการของลูกคา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- ราคากลองวงจรปดและคาบริการที่ซื้อจาก Vision มีการ
กําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกต ิ
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ ยู-
ทรานส จํากัด 
(“SU”) 

- SU เปนบรษิัทยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

 

- รายไดคาบริการ Contact Center 0.002 0.002 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

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

- SAMTEL เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร 

4. นายธนานันท วไิลลักษณ 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 

 
 

0.103 

0.161 

0.026 

0.110 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ
คอมมิวนิเคชั่น 
เซอรวิส จํากัด 
(“SCS”) 

- SCS เปนบริษทัยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

0.492 

0.001 

2.131 

 

0.101 

0.091 

1.347 

 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

  - เจาหนี้การคาคาสงอุปกรณ  และติดตั้ง 

  ระบบ  

0.347 

 

 

0.347 

 

 

- บริษัทฯ ใชบริการสงอุปกรณ  และติดตั้ งระบบ TOT ทั่ ว
ประเทศ จาก SCS ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตาม
หมวดหมูของผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขาย
และบริหาร 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใชบริการสงอุปกรณ และติดตั้งระบบ TOT  ของ SCS มี
การกํ าห น ดราค าตามเงื่อน ไขการค าป กติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั ไทยเทรด
เน็ท จํากัด 
(“TTN”) 

- TTN เปนบริษทัยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

- 

0.151 

0.013 

0.151 

- บริษทัฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

บริษทั พอสเน็ต 
จํากัด (“PN”) 

- PN เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- รายไดคาบริการ Contact Center 0.051 0.045 - บริษทัฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการให บ ริการ Contact Center ดั งกล าวเป น ลั กษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกบับุคคลภายนอก 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ
คอมเทค จํากัด 
(“SCT”) 

- SCT เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกันไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 

0.007 

0.149 

0.149 

0.210 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

- บริษัทฯ ขายระบบพรอมทําการติดตั้งระบบ Call center แก 
SCT เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยมีการกําหนด
ราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

  - คาใชจายอื่น - 

 

0.010 

 

- บริษัทฯ ใชบริการ Configuration Core Switch  

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใชบริการ Configuration Core Switch มีการกําหนดราคา
ตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับผู
ใหบริการทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สมารท
เทอรแวร จํากัด 
(“STW”) 

- STW เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ     

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ  

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 
 

0.001 

0.009 

0.001 

0.009 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ  
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

 

บริษทั สามารถ 
อินโฟเนต จํากัด 
(“SIF”) 

- SIF เปนบรษิัทยอยของ 
SAMTEL ซึ่งเปนบรษิทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ        
นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ Contact Center 

 
 
 

0.003 

0.038 

0.003 

0.038 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

  - เจาหนี้การคาคาอินเตอรเน็ต และคาเชื่อมตอ

ระบบ 

- คาใชจายคางจาย 

- คาบริการอนิเตอรเนต็ และบริการเชื่อมตอ
ระบบ 

-  คาใชจายอื่นๆ ในการขายและใหบริการ 

 

 

1.013 

- 

6.528 

0.152 

 

2.030 

0.726 

4.833 

0.103 

- บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบ
จาก SIF ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- การใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบของ 
SIF มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป 

บริษทั สามารถ 

ดิจิตอล จํากัด 
(มหาชน) (“SDC”) 

- SDC เปนบริษทัยอยของ 
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน  ไดแก 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 

2. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ 

3. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ 

 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ Contact Center 

- รายไดคาบริการ  Contact Center 

 

2.524 

0.329 

7.843 

0.050 

- 

1.594 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center  แกบริษัทในกลุมสามารถ 
และบริการ Contact Center สําหรับ SDC โดยเฉพาะ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการใหบริการ Contact Center  ดังกลาวเปนลักษณะ
ใหบริการแกบรษิทัในกลุมสามารถซ่ึงมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกตทิี่คดิกับบุคคลภายนอก 

-  บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center  แก SDC โดยเฉพาะ เพื่อ

ใหบริการลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ SDC โดยมีการคิด

คาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติ 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

  - เจาหนี้อื่นๆ 

- คาซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับบรษิัท 

- คาซื้อบริการ 

- คาใชจายอื่น 

 

 

0.014 

0.115 

0.367 

0.073 

 

0.002 

- 

0.028 

- 

- บริษัทฯ ซื้อสินคาและอุปกรณโทรศัพทมือถือ จาก SDC ซึ่ง
เปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคา 

- บริษัทฯ ซื้อบริการ SDC OPEN จาก SDC เพื่อใชภายในบริษัท
ฯ หรือใหพนักงานที่มีสิทธิใชมีการกําหนดราคาและการชําระ
เงินตามเงื่อนไขการคาปกติ  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก SDC เพื่อใชภายในบริษัทฯ 
หรือใหพนักงานที่มีสิทธิใชมีการกําหนดราคาและการชําระ
เงินตามเงื่อนไขการคาปกติ  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั สามารถ 
ดิจิตอลมีเดีย จํากัด 
(“SDM”) 

- SDM เปนบริษทัยอยของ SDC 
ซึ่งเปนบริษทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1.   นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 

2. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคางรับ 

- รายไดคาบริการ 

 

7.350 

2.117 

17.064 

7.492 

0.817 

11.150 

 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
แ ล ะ บ ริ ก า ร  Contact Center สํ า ห รั บ  SDM โ ด ย เฉ พ า ะ 
(โครงการ BUG 1113) 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร  Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ
ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม
ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก  

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก SDM เพื่อใหบริการแก
ลูกคา ซึ่งรูจักกันในชื่อ BUG 1113 มาเปนเวลากวา 10 ป โดยมี
การกําหนดราคาในลักษณะการแบงสวนรายได (Revenue 
Sharing) บ ริษั ท ฯ  จะไดรับ ค าบ ริการตาม จํ าน วน น าที ที่
ใหบริการที่ผานมา บริษัทฯ ไดขอปรับขึ้นคาบริการจํานวน 2 
ครั้ง และ SDM ไดขอปรับจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ํา เปน
การแจงจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ําลวงหนา 1 เดือน  

- การใหบริการแก SDM มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงมากในบาง
ไตรมาส เนื่องจากจํานวนนาทีขั้นต่ําลดลงอยางมากทําให
บริษัทฯ ไมสามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับ
จํานวนนาทีที่ใหบริการที่ลดลงอยางรวดเร็วไดทัน อยางไรก็
ตามอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัทฯ 
สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบริการแก SDM มีความ
สมเหตุสมผลและเปนโครงการที่ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจัก 
อัตราคาบริการระหวางกันมีความเหมาะสม โดย  บริษัทฯ มี
กําไรขั้นตนจากการใหบริการดังกลาว 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

  - เจาหนี้การคาคาบริการ 

- เงินมัดจํา 

- คาซื้อสินคา 

- คาซื้อบริการ 

- คาใชจายอ่ืนๆ 

0.024 

0.505 

0.174 

- 

- 

0.780 

0.505 

- 

0.039 

0.859 

- บริษัทฯ ใชบริการ SDM ในการสงขอความโทรศัพทมือถือ 
(SMS) โดยบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของ
ผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัทฯ ซ้ือบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) จาก 
SDM สําหรับลูกคาของบริษัทฯ และสําหรับบริษัทฯ เอง โดย
รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงินตาม
เงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 

 

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

- I-Sport เปนบรษิัทยอยของ SDC 
ซึ่งเปนบริษทัยอยของ 
SAMART ที่เปนผูถือหุนใหญ
ของบรษิัทฯ 

 

- มีกรรมการรวมกัน ไดแก 

1. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ 

2. นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ 

3. นายไพโรจน บุญคงชื่น 

- ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center 

- รายไดคาบริการ 

 

0.051 

0.285 

 

0.051 

- 

 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบรษิัทในกลุมสามารถ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายก ารให บ ริก าร Contact Center ดั งก ล าว เป น ลั ก ษ ณ ะ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตาม

ราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

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 

 

 

 

 

 

 

 

1.629 1.629 - บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ 
ตองจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว 
เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของ
บริษัท 

  - เจาหนี้คาเชาและคาสาธารณูปโภค 

- เจาหนี้อื่นๆ  

- คาใชจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค 

- คาใชจายอื่นๆ 

1.778 

0.019 

9.567 

0.525 

0.903 

0.024 

4.825 

0.384 

- บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ 
ตองจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  

-  คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาไฟลวงเวลา และคาที่จอดรถ เปนตน 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว 
เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของ
บริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั วินเพอร
ฟอรมานซ จํากัด 

- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ซ่ึงเปน 

   กรรมการของบรษิัทฯ เปนผูถือ 

   หุนใหญใน บรษิัท วินเพอร  

   ฟอรมานซ จํากัด 

- ลูกหนี้การคา 

- รายไดคางรับ 

- รายไดคาบริการ 

 

1.995 

- 

15.630 

 

- 

0.315 

3.780 

 

- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ 
 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

- รายการขายระบบและใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปน
ลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุมสามารถซึ่ งมีการคิด
ค าบ ริ ก าร ต าม ร าค าแ ล ะ เงื่ อ น ไ ข ก าร ค าป ก ติ ที่ คิ ด กั บ
บุคคลภายนอก  

บริษทั ไอ คิว ไวน 
จํากัด 

- นายธนานันท วิไลลักษณ ซ่ึงเปน 

  กรรมการของบริษทัฯ เปนผูถือ  

  หุนใหญใน บรษิัท ไอ คิว ไวน  

  จํากัด 

- คาใชจายอื่นๆ - 0.020 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก บริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด ที่กระทําเปน

ธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

รายการซ้ือสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและ

สามารถเปรียบเทียบไดกบัราคาที ่บริษัท ไอ คิว ไวน จํากัด ขาย

ใหกับลูกคารายอ่ืน 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2560 
(ลานบาท) 

ป 2561 
(ลานบาท) เหตุผลและความจําเปน 

บริษทั พลังมิตร 

ทรานสปอรต 
จํากัด 

- บริษทั พลังมิตรทรานสปอรต 
จํากัด มีคูสมรส ของ              
นางสุกัญญา  วนิชจักรวงศ     ซึ่ง
เปนกรรมการของบรษิัทฯ และ
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

- เงินมัดจํา  

 

 

 

 

0.374 0.374 - บริษัทฯ เชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลัง
มิตรทรานสปอรต จํากัด โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการ
คิดคาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว 
เปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของ
บริษัท 
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  - คาเชาพ้ืนที ่

 

 

1.990 - - บริษัทฯ เชาพื้นที่ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท     
พลังมิตรทรานสปอรต จํากัด โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ 
คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการคิด
คาเชาและคาบริการ ซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว เปน
อัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริ เวณ
ใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความตองการของ
บริษัท 



  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561  

 

130 

12.2  สรุปหลักเกณฑในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและ

จําเปนเพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยทั่วไป 

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันจะผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ขึ้นอยูกับ

ขอกําหนดและมูลคารายการที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  

2.1   ในการอนุมัติรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะไมมีสวนในการ

อนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาวจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ การทํารายการที่เปนขอตกลงทาง

การคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 

มีหลักการดังนี้การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 

การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปตองไดรับอนุมัติเปนหลักการจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลง

ทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวม

ประชุมดวย ไดอนุมัติหลักการในการกําหนดนโยบายรายการระหวางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 การขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคา

เทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

 การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรา

ไมต่ํากวารอยละ 10 

 คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจายใหบริษัทใหญเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซ่ึง

บริษัทใหญกําหนดราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 5 

 การซื้อขายสินทรัพยถาวรระหวางกันกําหนดราคาโดยใชมูลคาสุทธิตามบัญชี บวกสวนเพิ่มตามสภาพ

ของสินทรัพย 

โดยบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข

ทั่วไป  เพื่อรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส  

การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองไดรับการพิจารณาและให

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 
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คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ

ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ 

จะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอิสระหรอืผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อ

นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุน

ตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

2.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคา

ตามปกติ โดยสามารถอางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก และ

ยึดถือความจําเปน และผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้ งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเครงครัด  ในกรณีมี

รายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีการใหความเห็น  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ

จําเปนและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการตรวจสอบ/ สอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

12.3  รายการท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคตมีดังนี้  

ซื้อสินคาและบริการ 

บริษัทฯ มีการซื้อสินคาและบริการจากบริษัทในกลุมสามารถเพื่อใชประกอบการใหบริการลูกคาหรือใชสําหรับดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เชน กลองวงจรปด โทรศัพทมือถือ บริการดานบริหารจัดการ บริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ 

(SMS) และบริการอินเตอรเน็ต เปนตน การซื้อขายสนิคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคา

ตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

บริการซอมบํารุง 

ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากรในการซอมบํารุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกคาอยูตางจังหวัด บริษัทฯ อาจวาจาง

บริษัทในกลุมสามารถในการซอมบํารุง เนื่องจากการวาจางบริษัทในกลุมสามารถมีความคุมคากวาการที่บริษัทฯ สงทีม

วิศวกรไปบํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ ดวยตนเอง เพราะโดยปกติ บริษัทฯ ใหบริการซอมแซมและ

บํารุงรักษาใหกับลูกคาที่มีสถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯ เทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสียคาปรับตามที่ระบุไวใน

สัญญากับลูกคาหากไมสามารถใหบริการซอมบํารุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้การใหบริการระหวางกัน กําหนดราคา

ตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15  

การเชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ มีการเชาสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด และบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล 

โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนดคาเชาและคาบริการตามที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13. 1  สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย 

           (หนวย: พันบาท) 

  

   

งวดบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  350,139 486,495 439,147 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่  344,330 219,904 226,960 

รายไดคางรับ  104,859 82,495 100,004 

อุปกรณ  117,420 69,489 80,403 

สินทรัพยรวม  1,011,951 946,523 942,248 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่  86,769 47,570 52,822 

หนี้สินรวม  137,464 83,053 90,483 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 280,000 280,000 280,000 

รวมสวนของผูถือหุน  874,487 863,470 851,765 

     รายไดจากการบริการ  874,452 796,724 695,969 

รายไดจากงานตามสัญญา  83,136 21,431 13,865 

รายไดจากการขาย  4,545 - 1,022 

รายไดรวม  968,881 826,664 718,272 

ตนทุนการใหบริการ  723,202 675,275 588,763 

ตนทุนงานตามสัญญา  73,145 20,137 12,579 

ตนทุนขาย  2,348 - 203 

คาใชจายในการขาย การบริหารและอื่นๆ  67,943 70,589 88,670 

ตนทุนและคาใชจายรวม  866,638 766,001 690,215 

กําไรสุทธิ  83,378 50,447 20,609 

กําไรตอหุน   0.30 0.18 0.07 

     เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน    135,411 214,037 18,060 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ  (941) (13,282) (34,619) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (47,661) (64,400) (30,800) 
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 13.2 การแสดงอตัราสวนทางการเงินของ บรษิัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

    2559 2560 2561 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)         

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 6.96 11.81 11.02 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 6.67 11.29 10.33 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  เทา 0.95 2.26 0.25 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  ครั้ง 2.70 2.90 3.18 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน 133.15 124.14 113.15 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลอื  ครั้ง 61.38 100.93 132.31 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  วัน 5.87 3.57 2.72 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ ครั้ง 15.68 53.28 68.39 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วัน 22.96 6.76 5.26 

วงจรเงนิสด  วัน 116.06 120.95 110.61 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)     

อัตรากําไรขั้นตน (%) 16.99 15.00 15.38 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 10.61 7.40 3.93 

อัตรากําไรอื่น  (%) 0.70 1.03 1.03 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร  (%) 132.62 353.48 64.63 

อัตรากําไรสุทธิ  (%) 8.61 6.10 2.87 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 9.73 5.81 2.40 

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY 

RATIO)      

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัย (%) 8.21 5.15 2.18 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร  (%) 103.76 95.08 55.19 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย  เทา 0.95 0.84 0.76 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน  เทา 0.16 0.10 0.11 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  เทา - - - 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เทา 1.50 2.59 0.26 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 77.24 83.25 96.60 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

 

14.1  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับป 2561 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับป 2561 

เปรียบเทียบกับป 2560 มีดังนี้ 

 

กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับป 2561 จํานวนเงิน 718.3 ลานบาท ลดลง 108.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งสวนใหญลดลงจากรายไดจากการบริการ และรายไดจากงานตามสัญญา ตนทุนรวมมีจํานวน 

601.5 ลานบาท ลดลง 93.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.5  กําไรขั้นตนสําหรับป 2561 ลดลง 13.4 ลานบาท  หรือคิดเปน

รอยละ 10.9 โดยที่อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 15.4 

 

กําไรสุทธิรวมสําหรับป 2561 มีจํานวน 20.6 ลานบาท ลดลง 29.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ป 2560 ซึ่งเปนผลมาจากรายไดรวมที่ลดลงและคาใชจายในการบริหารที่สูงขึ้น โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมคิดเปน

รอยละ 2.9 

 

รายได 

โครงสรางรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

หนวย: ลานบาท ป 2561 ป 2560 % เปลียนแปลง 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 14.9 21.4 -30.5% 

   1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  14.9 21.4 -30.5% 

2. รายไดจากการบริการ 696.0 796.8 -12.6% 

   2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ   499.5 540.4 -7.6% 

   2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ 28.0 54.0 -48.1% 

   2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 141.2 142.0 -0.6% 

   2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล 27.3 60.4 -54.8% 

รวม 710.9 818.2 -13.1% 

 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) สําหรับป 2561 มีจํานวน 14.9 ลานบาท ลดลง 6.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปกอน โดยลดลง จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหโครงการใหญๆ ชะลอการลงทุน 
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2. รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการสําหรับป 2561 มีจํานวน 696.0 ลานบาท ลดลง 100.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.6 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับป 25 61 มีจํานวน 499 . 5 ลานบาท ลดลง 40 . 9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7 . 6 สวน

ใหญลดลงจากลูกคากลุมหนวยงานราชการ เนื่องจากสภาวะทางการตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นทั้งในดานของคูแขง

และราคา สงผลใหบางโครงการไมไดงานตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ลูกคาในกลุมเอกชนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้ง

ลูกคารายใหมในกลุมธุรกิจประกันและกลุมธุรกิจอุปโภคบริโภคและลูกคาปจจุบันที่ขยายขอบเขตการใหบริการ 

2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับป 2561 

มีจํานวน 28.0 ลานบาท ลดลง 26.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญลดลงจาก

ลูกคาเอกชนในกลุมธุรกิจประกัน เนื่องจากแนวโนมตลาดของการใหบริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคาธุรกิจ

ประกันลดลง เพราะกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ มีความเขมงวดมากขึ้น รวมถึงชองทางการเขาถึงลูกคามีหลากหลายมาก

ขึ้น 

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับป 2561 มี

จํานวน 141.2 ลานบาท ลดลง 0.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับป 2561  มีจํานวน 27.3 ลาน

บาท ลดลง 33.1 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 54.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาในกลุม

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สิ้นสุดอายุสัญญาและมีแผนในการเปลี่ยนระบบ จึงไมไดตอสัญญาบํารุงรักษา

กับบริษัท 
 

โครงสรางรายไดจากการบริการ 
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 กําไรขั้นตน 

กลุมบริษัทมีกําไรขัน้ตนสําหรบัป 2561 จํานวน 109.3 ลานบาท คดิเปนอัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรอยละ 15.4 เพิ่มขึ้น

เล็กนอยจากรอยละ 15.0 ของป 2560 

 

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น 

กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 88.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

18.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.6 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากกลุมบริษัทมีผูบริหาร

เพิ่มขึ้นในบางตําแหนงและมีทีมงานในการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายเกี่ยวกับการยาย

สํานักงานเพิ่มขึ้นในชวงปลายป 
 

กําไรสุทธ ิ

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2561 จํานวน 20.6 ลานบาท ลดลงจํานวน 29.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลมาจากรายไดรวมที่ลดลง ในขณะที่คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอ

รายไดรวมคิดเปนรอยละ 2.9 ปรับตัวลดลงจากปกอน 
 

สถานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 942.2 ลานบาท ลดลง 4.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.5 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเนื่องจากมีการยายสํานักงานในชวง

ปลายป 
 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 90.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.9 เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงสํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานเพิ่มสูงขึ้น  
 

อัตราสวนทางการเงนิ 

อตัราสวนทางการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงไดดังนี้  

อัตราสวนทางการเงิน ป 2561 ป 2560 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 11.02 11.81 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 0.11 0.10 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 2.40% 5.81% 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.18% 5.15% 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 15.38% 15.00% 

อัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (%) 3.91% 7.34% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.87% 6.10% 
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 14.2  รายจายเพื่อทําการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ในระหวางปบริษัทไมมีรายจายเพื่อทําการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นํามาหักลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนด 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดกรรมการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ 69 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ.2556  - ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ประธานกรรมการ  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    / ประธานกรรมการสรรหาและ  

 - กรรมการอิสระ      กําหนดคาตอบแทน / กรรมการ   

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ตรวจสอบ  

    กําหนดคาตอบแทน  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้      

 - กรรมการตรวจสอบ   หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุนที ่    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

     119/2552    -ไมม-ี  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่      

      22/2552     ตําแหนงใน กิจการอื่น  

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”    พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กระทรวงมหาดไทย 

     โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ    ประเมินผล  

     รวมกับสถาบันพระปกเกลา   พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงพาณิชย 

       ระดับสูง  

   ความเชี่ยวชาญ   พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงแรงงาน 

   ดานการบริหารงานราชการและระเบียบปฏิบัติ     ระดับสูง  

   และการกําหนดตําแหนงระดับสงู   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง กระทรวงการตางประเทศ 

       ระดับสูง  
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการการกําหนดตําแหนง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

       ระดับสูง  

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี และ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

      พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมัคร กระทรวงมหาดไทย 

       ปองกันภัยฝายพลเรือน  

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรรมการบริหาร มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ใน 

        พระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา 

        บรมราชชนนี 

      พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 

         

       ประสบการณการทํางาน  

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

       ราชการแผนดิน) ในคณะกรรมการการ  

       กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  

       สวนทองถิ่น  

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

       ระดับสูง  

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

       ระดับสูง  

      พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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

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

         

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ 69 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - รองประธานกรรมการ    สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน    ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /   

 - กรรมการอิสระ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    กรรมการตรวจสอบ  

 - ประธานกรรมการกํากับดูแล  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

    กิจการ      ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 - กรรมการตรวจสอบ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. รชิ สปอรต 

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

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

     รุนที่ 129/2553       

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

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2549      (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

    หลกัสูตร The Role of Chairman (RCM) ป 2549    -ไมม-ี  

   - หลกัสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง      

   (วบส.) รุนที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร    ประสบการณการทํางาน  

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2554 รองประธานกรรมการ บจก. ขนสง 

   - หลกัสูตร Air Transport Economics ประเทศฟลิปปนส   พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2554 กรรมการ บมจ. การบินไทย 

   - หลกัสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร   พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ บจก. วิทยุการบินแหงประเทศไทย 

   - หลกัสูตร Senior Crisis Management ปรัะเทศ   พ.ศ. 2547 - พ.ศ.2553 กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมการบิน 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     สหรัฐอเมริกา   พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2551 กรรมการ บมจ. ทาอากาศยานไทย 

   - หลกัสูตรนักบริหารระดับสงู (นบส. 1) รุนที่ 26      

   - หลกัสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  รุนที ่11      

      คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 10 สถาบันวิทยาการ      

     ตลาดทุน      

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ      

     ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”       

     รุนที่ 2/2552 โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหาร      

     ระดับสงูภาครัฐ รวมกับสถาบันพระปกเกลา       

   - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน        

      (วปรอ. รุน 4414)      

         

   ความเชี่ยวชาญ      

   ดานกฎหมาย และการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน      

         

3. นพ. ระเฑียร  ศรีมงคล   59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  -ไมม-ี -ไมม-ี พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 -  กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกจิการ/  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

 - กรรมการสรรหาและกําหนด  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล      
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   คาตอบแทน  - แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

      พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท /  บมจ. ไรมอน แลนด 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/  

    หลกัสูตร “Financial Statements Demystified for     กรรมการอิสระ  

       Director” (FSD) ป 2552    พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย 

    หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ป 2551   พ.ศ. 2552 -ปจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส 

    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) ป  2544    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   - ปริญญาบัตร หลักสูตร “การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ    และกรรมการดานความยั่งยืน   

      รวมเอกชน (ปรอ.รุน 21) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร     และบริหารความเสี่ยง  

      สถาบันวิชาการปองกันประเทศ      

   - ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     วิทยาการตลาดทุน รุน 11    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลกัสูตร “การเมืองการปกครอง   พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ  การยาสูบแหงประเทศไทย 

      ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร ระดับสูง”    พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

      รุน 9 สถาบันพระปกเกลา      

   - หลกัสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และ    ประสบการณการทํางาน  

     ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน”    พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

     รุนพิเศษ จัดโดย สถาบันพระปกเกลา สํานักงาน   พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2554 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

     คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงาน   พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 

     คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2554 รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   - หลกัสูตร Leadership Program for Managers   พ.ศ. 2551– พ.ศ.2553 กรรมการ บมจ. ทีโอท ี

     จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.      

   - หลกัสูตร Economic Leader Forum (ELF)      

     จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร      

   - หลักสูตร Professional Presentation Skills      

     จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.      

   - หลกัสูตร Leading the Way into the Futures       

     Business จัดโดย TFEX, GSB      

   - หลักสูตร Bourse Game จัดโดย ธนาคาร      

     Citibank ประเทศสิงคโปร      

   - หลักสูตร Bonds Trading จัดโดย Continental      

     Illinois Bank สํานักงานใหญ ประเทศสหรัฐอเมริกา      

   - หลักสูตร Corporate Finance จัดโดย Citibank      

     School of Banking ที่ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา      

   - หลักสูตร Advanced Management Program for      

     Oversea Bankers ที่ Wharton Business School,      

     University of Pennsylvania      

         

   ความเชี่ยวชาญ      

   ดานบัญชี และการบริหารจัดการธุรกิจการเงิน และการ      

   ธนาคาร      
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 
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ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น 56 -  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล -ไมม-ี -ไมม-ี  พ.ศ. 2556  - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 -  กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลัยมหิดล    กรรมการกํากับดูแลกจิการ / กรรมการ  

 -  กรรมการตรวจสอบ  -  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค    สรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 -  กรรมการกํากับดูแลกจิการ     มหาวิทยาลัยมหิดล      

 -  กรรมการสรรหาและกําหนด    -  วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา     ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

    คาตอบแทน  - ประกาศนียบัตรประสาทวิทยาคลินิก Institute of Neurology    -ไมมี -  

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556     University of London ประเทศอังกฤษ      

   - Clinical Research Assistant in Movement Disorders,    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     The National Hospital for Neurology and      (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

     Neurosurgery ,  Middlesex Hospital,   ก.พ. 2560 -ปจจุบัน นายกสมาคม สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

     University College London Hospital ประเทศอังกฤษ   ต.ค. 2560 -ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

         จักรีนฤบดินทร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. บุญคงชื่นแลนด 

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน อาจารย หนวยประสาทวิทยา ภาควิชา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548    อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันวิทยาการ   พ.ศ. 2559- ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

      ตลาดทุน     บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

   - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 21     (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

   -  หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

      มหาวิทยาลัยมหิดล     และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

   - Strategy and Innovation of Business in Asia Class2        
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 
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ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA    ประสบการณการทํางาน  

      พ.ศ. 2558-ก.ย. 2560 ผูอํานวยการศูนยการแพทยสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   ความเชี่ยวชาญ     มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ดานการเงิน  การบริหารงานองคกร และดานการแพทย   พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558 รองผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

       พระเทพรัตน ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

      พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการศูนยหัวใจ หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

       และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

         

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 1) 58 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา - ไมม ี- พี่ชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     The University of Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย   นายวัฒนชัย  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 - กรรมการบริหาร    วิไลลักษณ    

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  และ  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  นางสุกัญญา พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) ป 2547  วนิชจักรวงศ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามารถเทลคอม 

    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) ป 2547  และ พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลกัสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง  นายธนานันท พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

   (วบส.) รุนที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร  วิไลลักษณ พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)     ประธานเจาหนาที่บริหาร  
       รุน 10 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2560   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19  จากสถาบัน      
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ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2557    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       (มหานคร รุนที ่1)  จากสถาบันพัฒนาเมือง  ป 2555   มี.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. อินโน ฮับ 

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

      (ปรอ.) รุนที่ 18 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   ปจจุบัน กรรมการ บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

      ป 2548-2549     และบริษัทในกลุม 

      ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

   ความเชี่ยวชาญ     บมจ.วันทูวัน คอนแทคส  

   ดานวิศวกรรมไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม                                                                                            (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

   และดานบริหารธุรกิจ       ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

         

       ประสบการณการทํางาน  

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

         

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ 56 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ไมมี - นองชายของ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม    นายเจริญรัฐ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการบริหาร  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  วิไลลักษณ  ความเสี่ยง  

 - ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  และพี่ชาย    

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

   - หลกัสูตร CMA-GMS International Program Class 2560  วนิชจักรวงศ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานสายธุรกิจ Digital บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556     สถาบันวิทยาการตลาดทุน  และ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร / บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

   - หลกัสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุน 4    นายธนานันท  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  

     ป 2561  วิไลลักษณ  ประธานกรรมการบริหาร  

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาการพาณิชย   พ.ศ. 2559 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามารถเทลคอม 

      (TEPCoT) รุน 11 ป 2561 สถาบันวิทยาการการคา    พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง    พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

     (วบส.) รุน 2 ป 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร    พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ ดจิิตอล  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ    พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /  บมจ.สามารถเทลคอม 

     (Academy of Business Creativity : ABC) รุนที่ 6/2560    ประธานเจาหนาที่บริหาร  

     จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม   พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.สามารถเทลคอม 

   - หลกัสูตรผูบริหารดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6   พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

     จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2558   ปจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ  Utilities บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   - หลกัสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ    and Transportations และ Technology  

      อุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2 จาก    Related Services    

      สถาบันวิทยาการธุรการ และอุตสาหกรรม ป 2558      

   -  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง    ตําแหนงในกิจการอื่น  

      (บยป.) รุนที ่5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการ    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      ปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ป 2556 - 2557   ปจจุบัน กรรมการ บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงอาเซียน  รุนที่ 2  โดยความ     และบริษัทในกลุม 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      รวมมือระหวางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงาน   ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

     ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม     บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

     บริหารธุรกิจศศินทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2556     (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

   - หลกัสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

      (บ.ย.ส.) รุนที ่15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงาน     และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

      ศาลยุติธรรม ป 2554 - 2555      

   - หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11  จากสถาบัน    ประสบการณทํางาน  

      วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2553-2554   พ.ศ. 2556 -พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

   - ปริญญาบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม   พ.ศ. 2548 –พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดจิิตอล  

      เอกชน (ปรอ.) รุนที่ 21 จากวิทยาลัยปองกัน   พ.ศ. 2546 –พ.ศ. 2558 ประธานเจาหนาที่บริหาร  /  บมจ. สามารถ ดจิิตอล  

      ราชอาณาจักร ป 2551-2552    ประธานกรรมการบริหาร  

   - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning &   พ.ศ. 2543 – พ.ศ 2556 กรรมการ บจก. วันทูวัน คอนแทคส 

       Implementation, University of Michigan Business      

      School  ประเทศสิงคโปร ป 2543      

   - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program       

      จากประเทศอังกฤษ  ป 2528      

         

   ความเชี่ยวชาญ      

   ดานบัญชีการเงิน การบริหารจัดการ และโทรคมนาคม      
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 52 - ปริญญาโท การตลาดระหวางประเทศ (International 0.092% นองสาวของ มิ.ย. 2561 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม    Marketing) มหาวิทยาลัยซูโอ ประเทศญี่ปุน (256,862 นายเจริญรัฐ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ประธานกรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต หุน) วิไลลักษณ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ/  กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และ  ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

 - ประธานกรรมการพัฒนา    นายวัฒนชัย    

   เพื่อความยั่งยืน  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  วิไลลักษณ  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 - กรรมการผูจัดการ  บริษัทไทย (IOD) ดังนี้  และพี่สาวของ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   นายธนานันท พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกจิการ / บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556    รุนที่ 176/ 2556  วิไลลักษณ  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

   - หลักสูตรการบริหารการทองเที่ยวสําหรับผูบริหารระดับสูง   พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร / บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

   รุนที่ 2     ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/  

   - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง     กรรมการบริหารความเสี่ยง  

      (บยป.) รุนที ่6 จากสํานักงานศาลปกครอง       

   - หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง     ตําแหนงในกิจการอื่น  

      รุนที ่8 (สวปอ.มส.8)     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย   มี.ค. 2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อินโน ฮับ 

      รุนที ่10    พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกมัพูชา 

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

   ความเชี่ยวชาญ   ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

   การบริหารจัดการระบบ Contact Center  การตลาด     บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

   ระหวางประเทศ และการบริหารธุรกิจดานการสื่อสาร     (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   โทรคมนาคม     ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2558 - พ.ค. 2561 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

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

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

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

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

         

8. นายธนานันท วิไลลักษณ 51 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  University of  -ไมม-ี นองชายของ พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการ      Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา  นายเจริญรัฐ    

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิไลลักษณ  ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

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

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556    วิไลลักษณ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

   หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  และ พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

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

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   วนิชจักรวงศ  องคกร  

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

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

     ของสงัคมภาครัฐรวมเอกชน (บรอ.) รุนที่ 4 ป 2560   พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

   วิทยาลัยตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ   พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   ความเชี่ยวชาญ    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   ดานวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีดานการสื่อสาร    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   โทรคมนาคม  การบริหารธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคม   พ.ค. 2560 -ปจจุบัน กรรมการ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกมัพูชา 

      ปจจุบัน กรรมการ บจก.วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

        และบริษัทในกลุม 

      ปจจุบัน กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวของของ 

        บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

        (ดูรายละเอียดในขอมูลการดํารงตําแหนง 

        ของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย 

        และบริษัทที่เกี่ยวของ) 

         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2559 กรรมการ  บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 รักษาการกรรมการผูจัดการสายธุรกิจ บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

       โทรศัพทเคลื่อนที ่  

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

       สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

      พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหาร บมจ. สามารถ ดจิิตอล 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร 68 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.0043% -ไมม-ี พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (11,924 หุน)   กรรมการกํากับดูแลกจิการ  

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง        

 - กรรมการกํากับดูแลกิจการ  หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   บริษัทไทย (IOD) ดังนี้   พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกจิการ บมจ. สามารถเทลคอม 

 วันที่แตงตั้ง : 27 มีนาคม 2556   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกจิการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

       ป 2543   พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถเทลคอม 

    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program   พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

       ป 2543         

       ตําแหนงในกิจการอื่น  

   ความเชี่ยวชาญ    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

   ดานบัญชี การเงิน และการบริหารองคกร   ปจจุบัน วิทยากร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

        (IOD) 

         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2559 – พ.ค.2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม 

      พ.ศ. 2556- พ.ค.2560 กรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2556 - ม.ีค.2560 รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2547 - มี.ค.2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2543 - มี.ค.2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

      พ.ศ. 2543– มี.ค.2560 กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      พ.ศ. 2556 - ก.พ.2560 กรรมการ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกมัพูชา 

      พ.ศ. 2551 - ก.พ.2560 กรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 

      พ.ศ.2551 - พ.ค. 2559 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 กรรมการ บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

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

         

10. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน 52 - ปริญญาตร ีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 0.0005% - ไมมี - มิ.ย. 2561 –  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (1,490 หุน)  พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 - กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  - หลกัสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA) บริหารธุรกิจ      

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 9 สิงหาคม 2556  - หลักสูตร Financial Statements for Non Finance     - ไมมี -  

     Management 2014      

          - Contact Centre Technology, G-Force Melbourne    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     Australia 2013    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

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

     Japan 2012      

   - Contact Centre Management, Dasan Contact Centre     ประสบการณทํางาน  

     Korea 2011   พ.ศ. 2559 – พ.ค. 2561 รักษาการผูอํานวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

   - NICE IEX Workforce Management System, A Nice    พ.ศ. 2558 – พ.ค. 2561 ผูจัดการทั่วไป  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

     Company 2011   พ.ศ. 2545 – พ.ค. 2561 รักษาการผูอํานวยฝายปฎิบัติการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   - Best Practice Contact Centre Strategy, Advance     และเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

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

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

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

     Goldsmith Thailand 2011      

   - Service Management, Servion Company India 2010      

   - Competency Base Management, Image Consultant and       

      Service Thailand 2010      

   - Symposium, Contact Centre Association of Singapore       

     2009      

         

11. นางรัชดา  ธีรเกาศัลย 55 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร  -ไมม-ี -ไมม-ี มิ.ย. 2561 –  ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายสนับสนุนธุรกิจ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

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

 - กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  - หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)       

      สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 9 สิงหาคม 2556     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    - ไมมี -  

   - Executive Leadership, IMIA Center for      

     Strategic Business Study    ตําแหนงในกิจการอื่น  

       (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       - ไมมี -  
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2559 – พ.ค. 2561 ผูอํานวยการ ฝายโครงการพิเศษ บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

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

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

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

         

12. นางศศกร สุพพัตกุล 48 -  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ - ไมมี - - ไมมี - มิ.ย. 2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายขาย บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูอํานวยการฝายขาย      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

   - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 วันที่แตงตั้ง : 1 เมษายน 2559  - หลักสูตร Value-Added Selling: How to compete    - ไมมี -  

      on value ป 2558      

   - หลักสูตร Modern Marketing Management ป 2557    ตําแหนงในกิจการอื่น  

    - หลักสูตร Financial Statements for Non Finance     (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      Management ป 2557    - ไมมี -  

   - หลักสูตรมาตรฐานการใหบริการ Certified COPC       

       Implementation Leader ป 2560    ประสบการณทํางาน  

       : COPC (Customer Operation Performance Center)   พ.ศ. 2559 – พ.ค. 2561 รักษาการผูอํานวยการฝายขายและการตลาด บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

      พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2559 ผูชวยผูอํานวยการฝายขายและบริการลูกคา บมจ .วันทวูัน คอนแทคส 
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13. นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร 48 - ปริญญาโท ภาษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -ไมม-ี -ไมม-ี 2 ก.ค. 2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายขาย และการตลาด บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

 - ผูอํานวยการฝายขาย และ  - ปริญญาตร ีภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

   การตลาด  - หลักสูตร Outward Mindset ป 2560    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   - หลักสูตร DISC ป 2559    - ไมมี -  

 วันที่แตงตั้ง : 2 กรกฎาคม 2561  - หลักสูตร Business Trend Update ป 2558      

   - หลักสูตร Industry Knowledge ป 2558    ตําแหนงในกิจการอื่น  

   - หลักสูตร Master of Selling ป 2557    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

       - ไมมี -  

         

       ประสบการณทํางาน  

      2560 – มิ.ย. 2561 ผูอํานวยการฝาย Customer Service บมจ. บิก๊ซี ซูปเปอรเซ็นเตอร 

       2555 – 2560 
ผูอํานวยการฝายอาวุโส Channel 

Management 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

         

14. นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ 41 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษศาสตร - ไมมี - - ไมมี - พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

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

 - กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร      

      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

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

      สถาบันกรรมการบริษัทไทย      

   - หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติงานสําหรับเลขานุการบริษัท      
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เอกสารแนบ 1 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    ตําแหนงในกิจการอื่น  

     (โปรดดูรายละเอียดการฝกอบรมในป 2561 ไดที ่    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

    “โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “เลขานุการบริษัท”)    - ไมมี -  

         

       ประสบการณทํางาน  

      พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2558 ผูชวยเลขานุการบริษัท บมจ. โพสต พับลชิชงิ จํากัด  

         

 

หมายเหตุ :  1)  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 

1)  นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 
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เอกสารแนบ 2 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบรษิัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ ของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

บร
ิษัท

 

บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

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 
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1. นายวิชัย ศรขีวัญ X, ///                                                 

2.  นายชัยศักดิ์ อังคสวุรรณ /, ///                                             

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล /, ///                                             

4.  นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น /, ///      /,/// /,///                                      

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ  2) /, // 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 /,// / /,// /,// / / /  / X / /  / / / / / / / / / /    / / /   / 

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

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

9.   นายศิริชัย  รัศมีจันทร /              / /                             

10. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน ////                                             

11. นางรัชดา ธีรเกาศัลย ////                                             

12. นางศศกร สุพพัตกุล ////                                             

13. นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร 3) //// /                                            

14. นายกมล ภาคยประเสริฐ  4)    /                                          

15. นางวีรนุช ทางอนันต  5) ////                                             

หมายเหต ุ X  =   ประธานกรรมการ ,          /  =  กรรมการ ,  //  =   กรรมการบริหาร ,           ///  =   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ,          ////  =  ผูบริหาร 
 1)   ถือหุนทางตรงโดย บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

 2) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  ลาออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และบริษัทยอย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
3) นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร  ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
4) นายกมล ภาคยประเสริฐ  ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการ บจก. อินโน ฮับ  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
5) นางวีรนุช ทางอนันต  ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
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เอกสารแนบ 2 

รายช่ือบริษัท  ประกอบดวย 

1. OTO =   บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 2. OTP =   บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล 3. OTOC  =   บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) 4. INH =  บจก. อินโน ฮับ 

5. ZA  =   บจก. ซีเคียวเอเซีย 6. S2A = บจก.  ซิมทูแอซเซ็ท 7. I-SPORT =   บจก. ไอ-สปอรต 8. ENT =   บจก. เอ็นเตอรเทนเมนท ทรี 

9. IMP =   บจก. ไอ-โมบาย พลัส 10. TBS         =    บจก. ไทยเบสสเตช่ัน 11. SSTV       =   บจก. สยามสปอรต เทเลวิชั่น 12. SMS =   บจก. สามารถ โมบาย เซอรวิสเซส 

13. SDM =   บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 14. SDC =    บมจ. สามารถ ดิจิตอล 15. SCI =  บจก. ซีเคียว อินโฟ 16. SC =   บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

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

21. PN =   บจก. พอสเน็ท 22. SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส 23. SIF     =   บจก. สามารถ อินโฟเนต 24. SAET =   บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 

25. SUT =   บจก. สามารถ ยู-ทรานส 26. SEC =    บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนท แคร 27. CATS         =   บจก. แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค เซอรวิส 28. KPP =   บจก. กัมปอต เพาเวอร แพลนท 

29. CS =   บจก. แคมโบเดีย สามารถ 30.    CIO       =    บจก. คอนแทค-อิน-วัน 31. TTN         =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 32. STW = บจก. สมารทเทอรแวร 

33. SIH   =   บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง 34. SRT = บจก. สามารถ เรดิเทค 35.  PTN =   บจก. พอรทัลเน็ท 36. VIH   =   บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 

37. VSS     =   บจก.วิชั่น แอนด ซีเคียวริตี ้ ซีสเต็ม 38. TEDA   =   บจก. เทดา 39.  TS   =   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร เซอรวิส 40. SUM =   บจก. สามารถ ยู-ทรานส (เมียนมาร) 

41. SGE =   บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอรจี 42. SLA =   บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 43. NST =   บจก. เน็ตเซอรวิส (ประเทศไทย) 44. ITAB = บจก. ไอที แอบโซลุท 

45. STR          =   บจก. สามารถ ทรานสโซลูช่ัน 
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เอกสารแนบ 2 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย  

รายช่ือกรรมการ / 

กรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแล 

กิจการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กําหนด 

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

พัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน 

1. นายวิชัย ศรีขวัญ X     X  

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ     X   

3. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล   X     

4.    นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น        

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ 1)        

6. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ    X    

7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  X     X 

8. นายธนานันท  วิไลลักษณ        

9. นายศิริชัย รัศมีจนัทร         

10.  นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน        

11.  นางรัชดา ธีรเกาศัลย        

12.  นางสาวเมธาวี สาวิเศษ        

 หมายเหตุ X  =  ประธานกรรมการ   ,     =  กรรมการ 
1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  ลาออกจากตําแหนงกรรมการ  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายช่ือกรรมการของบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจหลัก 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัทยอย 

บจก. อินโน ฮับ บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) บจก. วันทูวันโปรเฟสชั่นแนล 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  1)   X 

2. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ X X  

3. นายธนานันท วิไลลักษณ    

4. นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร 2)    

5. นายกมล ภาคยประเสริฐ 3)    

 หมายเหตุ  X   =   ประธานกรรมการ ,    =  กรรมการ  
2) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  ลาออกจากตําแหนงกรรมการ บจก. อินโน ฮับ และ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
3) นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร  แตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
4)  นายกมล ภาคยประเสริฐ  แตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการ บจก. อินโน ฮับ  เมือ่วันที่ 31 มกราคม 2562 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ (*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายวิชัย รงควิลิต 52 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย - ไมมี - - ไมมี - พ.ย. 2561 - ปจจุบัน ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  

- ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  - หลกัสูตร Fraud Audit สมาคมผูตรวจสอบภายใน      

     แหงประเทศไทย    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

วันที่แตงตั้ง: 7 พฤศจิกายน 2561  - หลกัสูตรหลกัเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน    - ไมมี -  

     สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด      

     หลกัทรัพย    ตําแหนงในกิจการอื่น  

  - หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP)    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

      - ไมมี -  

        

      ประสบการณทํางาน  

     พ.ศ. 2558 – ต.ค. 2561 ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  บมจ. สามารถ ดจิิตอล 

      และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

     พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  บมจ. วันทูวัน คอนแทคส 

      และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

     พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

     พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2556 ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

     พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 หัวหนางานบัญชีตนทุน  บจก. สามารถวิศวกรรม 

     พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2538 หัวหนางานบัญชีตนทุน  บจก. สยามซานิทารี ฟตติ้งส 
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เอกสารแนบ 3 
 

หัวหนางานกํากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบรษิัท 

 

บริษทัไมมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบรษิัท อยางไรก็ตาม บริษัทกําหนดใหงานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิัท (Compliance)  เปนหนาทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการ

บริษทั โดยหนาที่ของเลขานุการบริษทั ในสวนทีเ่กี่ยวของกับการกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบรษิัท คือ 

ปฏิบตัิหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอบังคับของบริษัท และกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการ/ผูถือหุน ตลอดจนขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบรษิัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ 

นับแตวันที่บริษทัไดรับรายงานนั้น 

 

โปรดดหูนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัใน “โครงสรางการจัดการ” หัวขอ “เลขานกุารบริษัท” และประวัติการศึกษาและการทํางานของเลขานุการบรษิัทไดที่ เอกสารแนบ 1 

“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั”  
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

-- ไมมี -- 
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เอกสารแนบ 5 
รายละเอียดผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)  และสมุหบัญชี 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ(*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางวีรนุช ทางอนันต 34 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - ไมมี - - ไมมี - เม.ย. 2559 – ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

- ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ  - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเกี่ยวกับ      

    การเงิน    การรับรูรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS 15) และ    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

    สัญญาเชา (TFRS 16) ที่มีตอการจัดทํารายงานทางการเงิน    - ไมมี -  

  วันที่แตงตัง้ : 1 เมษายน 2559    ของบริษัทจดทะเบียน ป 2561      

  - CVC กลยุทธการลงทุนรูปแบบใหม จุดประกาย Innovation     ตําแหนงในกิจการอื่น  

    กาวทันโลกธุรกจิ ป 2561    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

  - Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปญหาภาษีที่    - ไมมี -  

    นิติบุคคลไมควรพลาด ป 2561      

  - เทคนิคการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน    ประสบการณทํางาน  

    เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมของกิจการอยางยั่งยืน ป 2560   พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท บีคอน ออฟชอร จํากัด 

  - Financial Model 2-Feasibility Study ป 2560   พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557 ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

  - Financial Model 1-Fundamentals of Finance ป 2560      

  - หลกัสูตรการเงินที่สําคัญสําหรับนักบัญชี ป 2559      

  - หลกัสูตรเทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและ      

     การตรวจสอบ ป 2559      

        

 

หมายเหตุ :  นางวีรนุช ทางอนันต ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
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เอกสารแนบ 5 
รายละเอียด สมุหบัญชี และรักษาการผูรับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) 

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัทฯ(*) 

(%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวธิดารัตน แกวใย 45 - ปริญญาโท คณะบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย - ไมมี - - ไมมี - พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญช ี บมจ .วันทูวัน คอนแทคส 

- ผูจัดการแผนกบัญช ี  - ปริญญาตร ีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      

  - หลกัสูตร Update กฎหมายภาษีอากรและบัญช ี    ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

  - หลกัสูตรทําความรูจักเครื่องมือทางการเงิน : (ราง) TFRS 9    - ไมมี -  

  วันที่แตงตัง้ : 5 มีนาคม 2562  - หลกัสูตรภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี      

  - หลกัสูตรเจาะลกึปญหาภาษีการจายเงินไปตางประเทศ     ตําแหนงในกิจการอื่น  

     ภ.ง.ด.54,ภ.พ.36    (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  

  - หลกัสูตรUpdate มาตรฐานการบัญชี ป 60-61 รุนที ่2    - ไมมี -  

        

      ประสบการณทํางาน  

      - ไมมี -  

        

 

หมายเหตุ :  บริษัทแตงตั้ง นางสาวธิดารัตน แกวใย รักษาการตําแหนง “ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)”  และดํารงตําแหนง “สมุหบัญชี” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่ง

เปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ โดยมี นพ. ระเฑียร ศรีมงคล เปนประธานกรรมการ

ตรวจสอบ นายวิชัย ศรีขวัญ นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ และ นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น เปนกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทําตามแนวทางและ

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ

ตรวจและสอบทานใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกราย รวมทั้งดูแลใหผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของบริษัทดวยความซื่อสัตย

สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง

มีผูบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบโดยสรุปไดดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน รายงานการวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

และประจําป ของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนการพิจารณานโยบายการบัญชีที่สําคัญรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี

ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายงานทางการเงิน ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และเชื่อถือได รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ยังไดมีการประชุมเปน

การเฉพาะกับผูสอบบัญชีอยางเปนทางการ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอมูลที่มีความสําคัญใน 

การจัดทํางบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงาน

ของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน อัตรา

กําลังคนและประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเปนไปอยางอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทํากับบุคคลภายนอก และ 

ขอเรียกรองอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ดังกลาว

อยางถูกตอง 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยประเมิน

ความเปนอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปที่ผานมา ความรูความสามารถ และประสบการณ รวมถึงพิจารณา

ความเหมาะสมของคาตอบแทน   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจาก 

เอกสารแนบ 6 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 
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ที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัท

และบริษัทยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป ที่จัดทําขึ้นตามกลยุทธของบริษัท และ 

การประเมินความเสี่ยง โดยมุงเนนใหตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เปนจุดควบคุมที่สําคัญในเชิงปองกัน รวมถึง

สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ และแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission - Enterprise Risk Management 

(COSO - ERM) และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งพิจารณา และ

ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีอยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุ 

และเสนอแนวทางในการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอฝายบริหาร ทั้งนี้ไดมีการประชุมเปนการเฉพาะกับหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในอยางเปนทางการจํานวน 1 ครั้ง เพื่อใหความเห็นและขอแนะนําเกี่ยวกับ

แผนการตรวจสอบประจําป การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท 

รวมถึงสอบทาน     การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหถูกตองครบถวนตามขอกําหนด และแนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล 

โปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการทํารายการดังเชนที่ทํากับบุคคลภายนอกทั่วไป  

มีเงื่อนไขการคาปกติ ดวยราคาที่สมเหตุสมผล  

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหกับคณะกรรมการบริษัททราบทุก

ไตรมาส โดยไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของฝายจัดการ ซึ่งฝายจัดการไดดําเนินการปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม แสดงให

เห็นวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายโดยใชความรู ความสามารถ ประกอบกับ

ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนไดใหความเห็น และขอเสนอแนะตางๆ อยาง

สรางสรรค เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกราย  

 สรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบริหาร และกรรมการบริหาร

ของบริษัท มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพไดให

ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปรงใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความ

เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม 

 

 

                           

                   (นพ. ระเฑียร ศรีมงคล)           

               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


