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ส่วนที� 1 

                                                            การประกอบธุรกจิ 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้�อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค 
จาํกดั โดยกลุ่มวิไลลักษณ์  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ� มแรก  5  ล้านบาท  เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบังานทางด้านออกแบบและติดตั�งระบบสื�อสาร
โทรคมนาคม  ต่อมาปี 2535  จึงไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั” และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2536   ทั�งนี�   
ปัจจุบนับริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในลกัษณะ  Holding Company  โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกิจ
ออกเป็น  5  สายดงันี�   สายธุรกิจ ICT Solutions and Services  สายธุรกิจ Mobile Multimedia  สายธุรกิจ Call Center  สายธุรกิจ Utilities and 
Transportations และสายธุรกิจ Technology  Related Services  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

 กลุ่มบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัระบบการสื�อสารโทรคมนาคม  และเป็น
บริษทัร่วมทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�จดัตั�งขึ�นใหม่เพื�อให้เป็นผูด้าํเนินการโครงการสมัปทานที�ประมูลได ้ ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นระบบ
สารสนเทศผ่านโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคมต่างๆ  รวมทั�งบริการให้คาํปรึกษา รับเหมา ออกแบบติดตั�ง บริหารจดัการ และบาํรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารครบวงจรแบบบูรณาการ (Total Solutions & Services) ให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน    ดาํเนินธุรกิจครบ
วงจรด้านการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� และสื�ออินเตอร์แอ็คทีฟต่างๆ  ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร และสาระความบนัเทิง (Contents) ผ่านสื�อที�
ทนัสมยั  พร้อมอุปกรณ์สื�อสารและอุปกรณ์มลัติมีเดียต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศ   ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์และจาน
รับสญัญาณดาวเทียม     ธุรกิจดา้นการบริการศูนยบ์ริการลูกคา้ครบวงจร (Total Customer Management Solutions) ในรูปแบบการติดตั�งระบบการ
บริหารจดัการศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์   จดัหาและบริหารเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ ให้แก่หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน  ธุรกิจการจาํหน่ายรับเหมาติดตั�ง
และซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภยัและระบบสื�อสารดา้นภาพและเสียง ทั�งระบบที�มีสายและไร้สาย    ธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการขยะ
ในพื�นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    รวมทั�งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร ตั�งแต่ออกแบบ  
จดัหาอุปกรณ์  ก่อสร้าง  ทดสอบ  และบาํรุงรักษา     ตลอดจนธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งโดยมีนโยบายที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนั�นๆ อยา่ง
ใกลชิ้ด   ในปี 2544  บริษทัฯ ไดข้ยายขอบเขตการลงทุนในประเทศกมัพชูา โดยไดรั้บสัมปทานในการวางระบบและพฒันาระบบการสื�อสารและ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ� งรวมถึงสิทธิในการให้บริการดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศเหนือน่านฟ้าประเทศกมัพูชา  เป็นเวลารวม  32  ปี 
(อายสุมัปทานตั�งแต่ปี  2544 – 2576) แต่เพียงผูเ้ดียว   ซึ� งดาํเนินการผา่นบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค  เซอร์วิส จาํกดั (“CATS”)   นอกจากนั�น
บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพชูาดว้ย 

 

  วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 

• วสัิยทัศน์ 

  กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมั�นนาํเสนอสินคา้ และบริการทางดา้นเทคโนโลยทีี�กา้วไกล เพื�อนาํมาซึ� งความเจริญที�ย ั�งยนืและ
  คุณภาพชีวิตที�ดียิ�งขึ�น  

• พนัธกจิ 

  เพื�อให้บรรลุวิสยัทศัน์ ทางกลุ่มบริษทัสามารถจึงมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี�  

  “ลกูค้า” 

พฒันาและนาํเสนอสินคา้และบริการทางดา้นการสื�อสารโทรคมนาคมและบริการดา้นเทคโนโลยีอื�นๆ ที�เปี� ยมคุณค่า 
สามารถตอบสนองความตอ้งการสูงสุดและเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจให้แก่ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ 
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 “องค์กร” 

พฒันาโครงสร้างและกระบวนการในการดาํเนินงาน ตลอดจนการบริหารธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส และ
เป็นธรรม อนันาํมาซึ� งความเชื�อมั�นและความเจริญที�ย ั�งยนื 

“พนัธมิตร” 

พฒันาความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่งกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื�อประสานความร่วมมือในการนาํเสนอสินคา้และบริการอนั
ทรงคุณค่า และนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั 

“พนักงาน” 

 พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ให้ความมั�นใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ “สามารถ” เป็นองคก์รสถาบนัที�พร้อมดึงดูดผูมี้ความสามารถเขา้ร่วมงาน 

“ผู้ถอืหุ้น” 

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที�ก่อให้เกิดรายได้ประจาํและสร้างฐานการเติบโตที�ย ั�งยืนให้แก่องค์กร เพื�อมอบ
ผลตอบแทนที�คุม้ค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเนื�อง 

“สังคมและชุมชน” 

ส่งเสริมการสร้าง “คนคุณภาพและสงัคมคุณธรรม” อนัเป็นนโยบายหลกัดา้นกิจกรรมเพื�อสงัคมของกลุ่มบริษทัสามารถ 
ผา่นโครงการและกิจกรรมอนัมีประโยชน์อยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง ทั�งภายในและภายนอกองคก์ร 

 
 เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 

 
  กลุ่มบริษทัสามารถ มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในการนาํเทคโนโลยีมาประยกุต ์พร้อมกบัการเป็นผูน้าํในการนาํเสนอสินคา้ และ
บริการในดา้นต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั�งบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมั�นตั�งใจในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศในแถบ CLMV (กมัพูชา เวียดนาม เมียน
มาร์ และลาว) อีกเช่นกนั  นอกจากนั�นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมายที�จะเพิ�มสดัส่วนของรายไดป้ระจาํให้เพิ�มสูงขึ�นเป็นร้อยละ 50 ของรายไดท้ั�งหมด
ในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ เพื�อเป็นการเสริมสร้างให้บริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งแข็งแรงและย ั�งยืน โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัสามารถมีกลยทุธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจของแต่ละสายงานดงัต่อไปนี�  

 

สายธุรกจิ ICT Solutions and Services : มุ่งเนน้ในการสร้างรายไดป้ระจาํให้แก่สายธุรกิจดว้ยการนาํเสนอบริการแบบครบ
วงจร เช่น การออกแบบ-ติดตั�ง-ดาํเนินงาน พร้อมทั�งการให้บริการบาํรุงรักษาระบบ 
เป็นตน้ นอกจากนี�  ยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ไปสู่ภาคเอกชนมากยิ�งขึ�น   

สายธุรกจิ Mobile Multimedia : มุ่งเนน้ในการพฒันาโทรศพัทเ์คลื�อนที�คุณภาพดีในราคาที�เหมาะสม พร้อมทั�งขยาย
ช่องทางในการจดัจาํหน่ายให้ครอบคลุมทั�งในและต่างประเทศ นอกจากนี� ยงัคงให้
ความสาํคญักบัการพฒันาคอนเทนทใ์หม่ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

สายธุรกจิ Call Center: มุ่งมั�นในการสร้างฐานลูกคา้ที�มั�นคงในประเทศไทย  พร้อมทั�งขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศในแถว CLMV  
 

สายธุรกจิ Utilities and 

Transportations และสายธุรกจิ 

Technology  Related Services : 

เตรียมความพร้อมเพื�อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที�กาํลังจะเกิดขึ�นจากการ
รวมตวักนัของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ หรือ “AEC”  โดยธุรกิจหลกัที�บริษทัฯ 
ให้ความสาํคญัคือ ธุรกิจการควบคุมการจราจรทางอากาศและธุรกิจดา้นพลงังาน 
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 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญในช่วง  3  ปีที�ผ่านมามีดงันีI 

 

ปี 2557 
 

• ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 9/2557  เมื�อวนัที�  19  ธนัวาคม  2557  ไดมี้มติอนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W”) ในจาํนวนไม่เกิน 201,300,782 หน่วย ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที� 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในการคาํนวณสิทธิที�จะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั�น 
หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษนั�นทิ�ง ทั�งนี�  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W จะมี
อาย ุ3 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และราคาการใชสิ้ทธิอยูที่� 45.00 บาท ต่อหุ้น 

 

• ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 8/2557  ประชุมเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2557  ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ 
จาํกดั (“SUT”)  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ  99.99  จดัตั�งบริษทัใหม่  3  บริษทั  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�   
 

1) บริษทั สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จํากดั 
 ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินการบริหารจดัการ การกาํจดัขยะมูลฝอยให้กบัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดย

  ทาํการคดัแยกขยะ ทาํการผลิตเชื�อเพลิงขยะ (RDF) ทาํการผลิตไฟฟ้า  โดยใชเ้ชื�อเพลิงขยะ 
  ทาํการบริหารจดัการขยะที�สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) และบริหารจดัการขยะ
  ในส่วนที�เหลือโดยวิธีฝังกลบหรือวิธีอื�นๆ และธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง 

 สาํนกังานที�ตั�ง : ประเทศไทย 
 ทุนจดทะเบียน : 50,000,000  บาท 
 สดัส่วนการถือหุ้น : SUT ถือหุ้น ร้อยละ  99.99 
 

2) บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ (ลาว) จํากดั 
 ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเขียนโปรแกรมการเรียกและรับชาํระเงิน  ออกแบบเวบ็ไซต ์ บาํรุงรักษาฮาร์ดแวร์ 

  ซอฟตแ์วร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมแซม ติดตั�ง พฒันาโปรแกรมและเวบ็ไซตซึ์� งเกี�ยวขอ้ง 
  กบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (เรียกรวมกนัวา่ “ระบบไอที”) 

 สาํนกังานที�ตั�ง : ประเทศลาว 
 ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000  Lao Kip   (หรือประมาณ  4,000,000  บาท) 
 สดัส่วนการถือหุ้น : SUT ถือหุ้น ร้อยละ  99.00 
 

3) บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) จํากดั 
  ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและคาํแนะนาํต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการคา้ในประเทศเมียนมาร์รวมถึงการดาํเนินการ
     ทั�วไปอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด 
 สาํนกังานที�ตั�ง   :    ประเทศเมียนมาร์ 
 ทุนจดทะเบียน   : 50,000   เหรียญสหรัฐฯ  (หรือประมาณ  1.6  ลา้นบาท) 
  สดัส่วนการถือหุ้น : SUT ถือหุ้น ร้อยละ  99.99 
 

• บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาการซื�อหุ้นสามญัในบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) จาํนวน 1,053,000,000  หุ้น 
(หรือคิดเป็นร้อยละ 23.93  ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของ SIM)  คืนจากบริษทั Axiata Group Berhad (“AXIATA”) 
ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SIM  ในราคาหุ้นละ 2.73 บาท เมื�อวนัที�  2  กรกฎาคม 2557  ส่งผลให้บริษทัฯ ถือหุ้นใน SIM ในอตัรา
ร้อยละ 70.02 และ AXIATA มิไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของ SIM  อีกต่อไป  การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าว  ไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของ  SIM  แต่อยา่งใด 

 

• บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั (“I-SPORT”) ซึ� งเป็นบริษทัร่วมที�บริษทัฯ ถือหุ้นโดยทางออ้มผ่านบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั 
(“BUG”) ร้อยละ 50  ไดท้าํการเพิ�มทุนจดทะเบียนอีก  80  ลา้นบาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม  40  ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 120  ลา้นบาท  โดยการเพิ�มทุนตามสัดส่วนกบัผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหนึ� ง  เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจที�ต่อเนื�องกบักีฬา  
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และคอนเทนทกี์ฬาต่างๆ  โดย I-SPORT  ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัจาํนวน  6  ลา้นหุ้น  มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ  10  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
100 ของหุ้นที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั (“SSTV”)  จากบริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหนึ�งใน I-SPORT  ดว้ยราคารวม  60  ลา้นบาท   การลงทุนครั� งนี�จะทาํให้บริษทัฯ เพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและขยายฐานรายไดไ้ปสู่ธุรกิจสื�อทีวี ลิขสิทธิ~ กีฬา  และธุรกิจที�ต่อเนื�องกบักีฬาต่างๆ รวมทั�งเพิ�ม
ความหลากหลายในการให้บริการครบวงจรมากยิ�งขึ�น  ทั�งนี� เพื�อเสริมสร้างความมั�นคงทางรายได้  และกาํไรในอนาคตของ
บริษทัฯ โดยรวม 

 
ปี 2556 
 

• ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2556 ของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”)  บริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้น
ทั�งทางตรงและทางออ้มคิดเป็นร้อยละ  99.13 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556)  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  22 พฤษภาคม 2556   ไดอ้นุมติั
ให้ OTO ออกหุ้นสามญัของ OTO จาํนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั� งแรก 
(IPO)  และรับทราบการที�บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัเดิมของ OTO จาํนวน 10,000,000 หุ้น   ที�บริษทัฯ ถืออยูใ่นปัจจุบนัออกเสนอ
ขายต่อประชาชนในคราวเดียวกบัการ IPO ของ OTO ในครั� งนี� ดว้ย  รวมเป็นหุ้น IPO ทั�งสิ�นจาํนวน  80,000,000  หุ้น  และ
อนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของ OTO จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท  เป็น 280,000,000  บาท   โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จาํนวน 180,000,000  หุ้น   มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1  บาท  เพื�อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจาํนวน 110,000,000  
หุ้น  และเพื�อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายต่อประชาชนจาํนวน  70,000,000  หุ้น    รวมทั�งอนุมติัการจดัสรรหุ้น  
IPO  แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (SAMART) ในการจองซื�อหุ้นสามญัใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right) ไดเ้ป็น
จาํนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น  เนื�องจากผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect จากการ IPO หุ้นของ 
OTO  ในกรณีที�มีเศษหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั�นทิ�ง  ทั�งนี�  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ OTO  แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ นี� จะเป็นราคาเดียวกบัที�เสนอขายให้แก่ประชาชน  อย่างไรก็ตาม  OTO  อยู่ระหว่างการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้นุมติัแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ filing) เรียบร้อยแลว้เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2556 
 

• ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) เมื�อวนัที�  17  ธนัวาคม  2556 ไดอ้นุมติัให้
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั (“SCS”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที� SAMTEL  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  (ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556) ของทุนชาํระแลว้ จดัตั�งบริษทัร่วมใหม่ ชื�อ บริษทั เอสแอลเอ เอเชีย จาํกดั (“SLA”) โดยมีทุนจดทะเบียน 30 
ลา้นบาท (จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เพื�อดาํเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั�งงานดา้นสื�อสาร
โทรคมนาคม และซื�อขายวสัดุอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งทุกชนิดในต่างประเทศ และมีสัดส่วนการถือหุ้น SCS ร้อยละ 30 บริษทั ล็อกซเล่ย ์
แอนด ์เอไอที โฮลดิ�ง จาํกดั ร้อยละ 60 และบุคคลทั�วไป ร้อยละ 10  

 
• ที�ประชุมคณะกรรมการ  SAMTEL เมื�อวนัที�  17 ธนัวาคม  2556  ไดอ้นุมติัให้บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั (“SCT”) ซึ� งเป็น

บริษทัย่อยที� SAMTEL ถือหุ้นร้อยละ 99.99  (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556) ของทุนชาํระแล้ว ลงทุนในบริษทั เน็ตเซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อเป็นบริษทัพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สําหรับภาครัฐและเอกชน โดยซื�อหุ้นสามญั 
จาํนวน  1,200,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท และชาํระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที�ออกและ
จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด จากผูถื้อหุ้นเดิม ซึ� งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั ในราคารวม 6.12  ลา้นบาท   

 
• ที�ประชุมคณะกรรมการ SIM  เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยที�ไม่ได้ดาํเนิน

กิจการ ไดแ้ก่ บริษทั ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (“IMI”) ซึ� ง SIM ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556)  
และบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จาํกดั ซึ� ง IMI ถือหุ้นร้อยละ 99.80 (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556) เพื�อปรับ
โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 
• ที�ประชุมคณะกรรมการ  SIM  เมื�อวนัที�  12 พฤศจิกายน  2556 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั  ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด จาํกดั ซึ� งเป็น

บริษทัยอ่ยที� SIM ถือหุ้นโดยทางออ้มทั�งจาํนวนเขา้ซื�อหุ้นร้อยละ 99.99  ของบริษทั เดอะ สกายเพลซ จาํกดั มูลค่า 500,000 บาท 
เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของ SIM 
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ปี 2555 
 

• ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั� งที�  6/2555  เมื�อวนัที�  12 พฤศจิกายน 2555  ไดมี้มติอนุมติัให้ SUT  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�
บริษทัฯ  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555)  เขา้ซื�อเงินลงทุนในบริษทั เทดา้ จาํกดั (“TEDA”)  ดว้ยเงินลงทุน
รวมจาํนวน  319.89 ลา้นบาท  โดยบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจดา้นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า   ก่อสร้างสายส่งและสายจาํหน่าย
ไฟฟ้า  รวมทั�งงานติดตั�งระบบไฟฟ้าและเครื�องกล   โดย ณ วนัที�  1  มีนาคม  2556  TEDA   มีทุนจดทะเบียน  407.50  ลา้นบาท  
มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ  10  บาท  และ  SUT  ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  80   

 

• SAMTEL  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.89 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555)  ไดท้าํการจาํหน่ายหุ้นสามญัที�ถืออยูใ่น
บริษทั โอเอซิส คอนซลัติ�ง จาํกดั ทั�งหมดจาํนวน 70,000 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนชาํระแลว้ ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ� งไม่
เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

 

• SAMTEL ไดท้าํการจาํหน่ายหุ้นสามญัที�ถืออยูใ่นบริษทั ไอที เจน็ จาํกดั ทั�งหมด จาํนวน 624,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนชาํระแลว้ ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ� งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

  

• SAMTEL  ไดท้าํการซื�อหุ้นสามญัของบริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ซึ� งประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการออกแบบและรับเหมาวาง
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์รของหน่วยงาน (Enterprise Resource Planning) โดยซื�อหุ้นสามญั จาํนวน 33,699,990 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด จากผูถื้อหุ้นเดิม ซึ� งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

  

• บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 70.89 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2555)  ของทุนชาํระแล้ว  ไดท้าํการซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั ซึ� งประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการจดัหาและ
จาํหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ โดยซื�อหุ้นสามญั จาํนวน 22,485,490  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 
ของหุ้นที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด จากผูถื้อหุ้นเดิม ซึ� งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

 

• เมื�อวนัที� 1  มิถุนายน 2555  ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั (“BUG”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้น
ทางออ้ม  ร้อยละ  59.89 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555)   ไดมี้มติให้จดัตั�งบริษทัใหม่ชื�อ “บริษทั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี จาํกดั”  เพื�อทาํ
การผลิต จาํหน่ายและให้บริการขอ้มูลทางดา้นบนัเทิง สื�อสิ�งพิมพใ์นรูปแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทศัน์ โทรศพัท์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
ระบบดาวเทียมและระบบสื�อสารต่างๆ ทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ   การติดตั�งอุปกรณ์และเครือข่าย รวมทั�งสิ�งอาํนวยความ
สะดวกแบบครบวงจรและบริการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดย BUG มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 45 (ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2555)  และมีทุนจดทะเบียน  5  ล้านบาท   โดยได้จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัใหม่ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�  
14  มิถุนายน  2555 

 

• ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 5/2551 เมื�อวนัที�  16 ตุลาคม  2551  ไดมี้มติอนุมติัโครงการซื�อหุ้นคืนของบริษทัฯ  เพื�อ
การบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 250  ลา้นบาท และจาํนวนหุ้นที�ซื�อคืนไม่เกิน 48,825,195 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ  1  
บาท)  คิดเป็นร้อยละ  5  ของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทัฯ   ณ วนัที�  23  มีนาคม  2552  บริษทัฯ มีจาํนวนหุ้นที�ซื�อ
คืนทั�งสิ�น  38,115,800  หุ้น โดยบริษทัฯ ไดท้ยอยจาํหน่ายหุ้นที�ซื�อคืนทั�งหมดเรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที�  12  มีนาคม  2555 

 
• CATS  ซึ� งดาํเนินธุรกิจการจดัตั�งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาตามสัญญาสัมปทานที�

ได้รับจากรัฐบาลกมัพูชาเป็นเวลา   22   ปี   ได้ลงทุนติดตั�งอุปกรณ์เพิ�มเติม เพื�อเป็นการพฒันาประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศให้ดียิ�งขึ�น  รวมทั�งการติดตั�งอุปกรณ์ในสนามบินนานาชาติ  สีหนุวิลล ์ ซึ� งเป็นเมืองท่าสาํคญั  โดย
ใชเ้งินลงทุนทั�งสิ�น  7  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  และไดรั้บการต่ออายสุมัปทานอีก 10 ปี นบัจาก ปี 2567 – 2576   รวมอายสุัมปทาน
ทั�งสิ�น  32   ปี  ตั�งแต่ปี 2544 – 2576 
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 โครงสร้างการถือหุ้น 

  ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2557  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,006,503,910 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน  1,006,503,910 
บาท   มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม   ซึ� งแยกโครงสร้างธุรกิจออกเป็น  “โครงสร้างธุรกิจ (ตามการถือหุ้น)”  และ 
“โครงสร้างธุรกิจ (ตามการบริหารธุรกิจ)”   ดงันี�  
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ข้อมูลทั�วไปของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

ลาํดบั 

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทัIงหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทัIงหมดที�บริษทัฯ ถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  

99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 33 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000     
โทรสาร  0-2502-6900 

จํา ห น่ า ย อุ ป ก ร ณ์ สื� อ ส า ร  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะคา้ส่งและคา้
ปลีก รวมทั� งศูนย์บริการสําหรับอุปกรณ์
ดงักล่าว  
 

444 4,400,250,000 
 
 

3,121,579,000 
 

 

70.94 

2. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส  

37/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 
โทร.  0-2502-6000     
โทรสาร  0-2502-6496 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์สื�อสารและ
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะคา้ส่ง 
(Wholesale) 

490 49,000,000 
 

47,724,999(1) 

 
97.40 

 

3. บจก. สามารถ มัลตมิีเดยี  

99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร  0-2502-8136 

1) ให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร และสาระความ
บนัเทิงผ่านเทคโนโลยีมีสายและไร้สายที�
ครบถว้น สมบูรณ์แบบ ทั�งในรูปแบบของ
เสียง (Voice) ผ่านระบบ Audiotext  และ 
Call Center และในรูปแบบขอ้ความ  หรือ
ภาพ (Non Voice) 

2) เป็นผูผ้ลิต และพฒันาขอ้มูล ข่าวสาร และ
สาระความบนัเทิง 

200 2,000,000 
 

1,999,997(1) 99.99 

4. บจก. สามารถ อนิเตอร์แอคทีฟ มีเดยี  
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร  0-2502-8136 

ให้บริการดูดวงสดแบบตัวต่ อตัวที� ร้ าน 
HoroWorld และผ่านทางเว็บไซต์  จาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์และให้ บริการด้านการเรียนการ
สอนเกี�ยวกบัโหราศาสตร์ และการพยากรณ์  

160 16,000,000 
 

15,999,997(2) 99.99 

5. บจก. ไอ-สปอร์ต  
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2502-6000 
โทรสาร  0-2502-8136 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านสื� อ
สมยัใหม่ในรูป Interactive Multimedia เต็ม
รูปแบบ ทั�งในและต่างประเทศ และให้บริการ
ช่องกีฬาผา่นระบบเคเบิ�ลทีวี 

120 12,000,000 
 

5,999,996(2) 49.99 

6. บจก. ไอ-โมบาย อนิเตอร์เนชั�นแนล  

99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 33 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6200    
โทรสาร  0-2502-8532 

ลงทุนในกิจการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�  
พร้อมให้บริการขอ้มูล และสาระบนัเทิงผ่าน
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ในต่างประเทศ 

200 20,000,000 
 

19,999,997(1) 

 
99.99 

7. บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย)  

18B, Jalan Mutiara Raya, Taman Mutiara, 
56000 Kuala Lumpur, Malaysia 
โทร.    603-9131-6403 
โทรสาร  603-9133-4941 

จาํหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�  พร้อมให้บริการ
ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ะ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ผ่ า น
โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ลื� อ น ที�  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร สื� อ 
Interactive Multimedia ในประเทศมาเลเซีย 

 

5,000,000  
(ริงกิตมาเลเซีย) 

2,000,000 
 

2,000,000 (1) 
 

100.00 
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ลาํดบั 

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทัIงหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทัIงหมดที�บริษทัฯ ถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

8. บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (อนิโดนีเซีย)  

Wisma 46-Kota BNI, Lt. 24 Suite 24.01, Jl. Jend. 
Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia 
โทร.  621-5744-555    
โทรสาร  621-5744-777   

จาํหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�  พร้อมให้บริการ
ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ะ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ผ่ า น
โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ลื� อ น ที�  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร สื� อ 
Interactive Multimedia ในประเทศอินโดนีเซีย 

6,420,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

6,420,000 
 

6,419,000(3) 99.98 

9. บจก. เทเลคอนเนค  

23/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, 
Wanchai, Hong Kong 
โทร.  852-2980-1888 
โทรสาร  852-2956-2192 

จาํหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�  พร้อมให้บริการ
ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ะ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ผ่ า น
โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ลื� อ น ที�  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร สื� อ 
Interactive Multimedia ในประเทศฮ่องกง 

5,000,000 
(เหรียญฮ่องกง) 

5,000,000 
 

5,000,000(1) 100.00 

10. บจก. ไอ-โมบาย พลสั 
99/13 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 23 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6200    
โทรสาร  0-2502-8532 

 

ให้บริการดา้นธุรกิจโทรคมนาคม รวมทั�งเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายในการให้บริการโทรคมนาคม
ทุกชนิดทุกประเภท 

100 10,000,000 
 

 9,999,997(1) 99.99 

11. บจก. เบรนซอร์ซ 
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2502-6000 
โทรสาร  0-2502-8136 

ทาํการวิจัยและพัฒนาระบบต่างๆ สําหรับ
โทรศพัท ์เคลื�อนที� 

1 10,000 
 

9,997(1) 99.97 

12. บจก. ไอ-โมบาย  อนิเตอร์เทรด 
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 33 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6200    
โทรสาร    0-2502-8532 

จาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� พร้อมให้บริการ
ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ะ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ผ่ า น
โทรศพัท์เคลื�อนที�และผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
เพื�อการส่งออก    

5 500,000 
 

499,997(1) 99.99 

13. บจก. เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ทรี 
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6103    
โทรสาร     0-2502-6361 

เป็นผู ้ผลิต จาํหน่าย และให้บริการข้อมูล
ทางด้านบนัเทิง สื�อสิ�งพิมพ ์ในรูปแบบต่างๆ 
ผ่ า น ท า ง โ ท ร ทั ศ น์  โ ท ร ศั พ ท์  ร ะ บ บ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ร ะ บ บ ด า ว เ ที ย ม  แ ล ะ
ระบบสื�อสารต่างๆ ทั� งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ การติดตั�งอุปกรณ์และเครือข่าย 
รวมทั�งสิ�งอาํนวยความสะดวกแบบครบวงจร 
และบริการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

5 500,000 225,000(2) 45.00 

14. บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดยี 
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร     0-2502-8136 

ดาํเนินธุรกิจด้านการจดัการสิทธิประโยชน์
เกี� ยวกับธุรกิจกีฬาต่างๆ ทั� งในด้านการจัด
แข่งขัน การถ่ายทอด การจัดกิจกรรมอื�นๆ 
รวมทั�งการจดัการผลประโยชน์ของนกักีฬา 

1 100,000 99,997(4) 99.99 
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15. บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค 

99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 33 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร     0-2502-6900 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์สื�อสารและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะขายตรง 
(Direct Sale) 

0.6 6,000 5,998(5) 99.97 

16. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชัิ�น 
66/26  ถ.รามอินทรา  แขวงนวลจนัทร์  เขตบึ�งกุ่ม  
กรุงเทพฯ  10230 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร      0-2502-8136 

เจ้าของรายการโทรทศัน์ทางช่องทีวีดิจิตอล 
เจ้าของช่องกีฬา 3 ช่องบนระบบทรูวิชั�น 
รับจา้งผลิตรายการ รับถ่ายทอดสด และบนัทึก
เทปการแข่งขนักีฬาต่างๆ 

60 6,000,000 5,999,994(4) 99.99 

17. บมจ. สามารถเทลคอม  
99/7 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

1) ให้บริการเช่าระบบสื�อสารผา่นดาวเทียม
ความเร็วสูง iPSTAR และ VSAT 

2) ให้บริการเช่าเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลความเร็ว
สูง หลายสื�อ 

3)  ขายและให้บริการติดตั�งระบบไอทีและ
ระบบ 

     สื�อสาร 

738 618,000,000 
 
 

 
 

433,064,590 
 

 

70.08 

18. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ  

99/7 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

บริการดา้นเครือข่ายและสื�อสารโทรคมนาคม 
ซึ� งประกอบดว้ยการจดัหา การดาํเนินการ  การ
ซ่อ ม บํา รุ ง แ ล ะ ก า ร ซ่ อ ม อุป ก ร ณ์ สื� อ ส า ร
โทรคมนาคม 

500 5,000,000 
 

4,999,994(6) 99.99 

19. บจก. สามารถคอมเทค  
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120  
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ออกแบบและติดตั� งระบบสารสนเทศและ
สื�อสารโทรคมนาคม 
 

 

225 2,250,000 
 

2,249,995(6) 99.99 

20. บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วสิเซส  
99/7 หมู่ 4  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการขอ้มูลผ่านข่ายสายทอ้งถิ�นความเร็ว
สูง 

55.25 5,525,000 
 

5,524,997(6) 99.99 

21. บจก. ไทยเทรดเน็ท  
99/27 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 8 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการแลกเปลี�ยนข้อมูลทางการค้าใน
รู ป แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
(Electronic Data Interchange :  EDI) และ
บริการเสริมครบวงจร 

53 5,300,000 
 

5,299,993(6) 99.99 
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22. บจก. พอสเน็ท  
99/4 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 32  ถ.แจง้
วฒันะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้คาํปรึกษา ติดตั�ง บริการระบบชําระเงิน
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และบริการ
จดัหาและพฒันา Smart Card ครบวงจร 
 

72 7,200,000 
 

7,199,993(6) 99.99 

23. บจก. สามารถ เอด็ เท็ค  
99/29 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 6 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

บริการให้เช่า และพฒันาระบบบริหารจดัการ 
การเรียนการสอน (Learning Management 
System) และเทคโนโลยีดา้นการศึกษาแบบ
ครบวงจร 

20 200,000 
 

199,997(6) 99.99 

24. บจก. สามารถ อนิโฟเนต  
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บ ริก ารอินเทอร์ เ น็ตความเ ร็ว สูงด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ ADSL, MPLS, 
Leased Line และ Gigabit Internet 

62 6,200,000 
 

6,173,594(6) 99.57 

25. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 

99/25 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 10 ถ.แจง้
วฒันะ  
ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิต การบริการ และเป็น
ที�ปรึกษา ให้บริการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์
ระบบงานแบบเบด็เสร็จ ให้บริการเฉพาะทาง
ในดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์แบบครบวงจร 

10 100,000 
 

 99,993 (6) 99.99 

26. บจก. เน็ท มีเดยี 

99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการการบีบอดัสญัญาณโทรทศัน์ และ
ส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่านเครือข่ายและขึ�นสู่
ดาวเทียม         
 

10.32 103,200 
 

103,198(6) 99.99 

27. บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 

119  ถ.มเหสกัข ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก   
กรุงเทพฯ  10500 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ 

225 22,500,001 22,485,593(8) 99.94 

28. บจก. พอร์ทัลเน็ท 

73  ซอยสุขมุวิท 62  อาคารเอม็ลิงค ์ ชั�น 5  ถ.
สุขมุวิท แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ 
10260 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการดา้นการออกแบบและรับเหมาวาง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรของ
หน่วยงาน (Enterprise Resource Planning) 

3,370 33,700,000 33,699,990(6) 99.99 
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29. บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย)  
62  อาคารธนิยะ ชั�น 10  ถ.สีลม  แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
โทร.  0-2632-9396-9  
โทรสาร   0-2632-9395 

ให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ที�
เกี�ยวขอ้งสาํหรับภาครัฐและเอกชน 

20 2,000,000 1,199,999(7) 60.00 

30. บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการรับเหมาติดตั� งงานด้านเครือข่าย
สื� อสารโทรคมนาคม และงานด้านระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการซื� อขาย และการ
บาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที�เกี�ยวขอ้งทุกชนิด
ในกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ 
กมัพชูา  ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

30 300,000 90,000(9) 30.00 

31. บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์   

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 17 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2685-0000  
โทรสาร  0-2685-0050 

ธุรกิจด้านการบริการศูนยบ์ริการลูกคา้ ครบ
วงจร (Total Customer Management 
Solutions) ในรูปแบบการติดตั�งระบบการ
บริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์   จดัหาและ
บริหารเจา้หนา้ที�ผูใ้ห้ บริการ ให้แก่หน่วยงาน
ทั�งภาครัฐและเอกชน 

280 
 
 

280,000,000 
 

191,600,000 
4,200,000(7) 
2,100,000(6) 
2,100,000(11) 
 

68.43 
 1.50 
 0.75 
 0.75 
 

32. บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดยี)  
18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building 
216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, 
Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of 
Cambodia 
โทร.  023-932-222  
โทรสาร  023-932-223 

ธุรกิจด้านการบริการศูนยบ์ริการลูกคา้ ครบ
วงจร (Total Customer Management 
Solutions) ในรูปแบบการติดตั�งระบบการ
บริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์   จดัหาและ
บริหารเจ้าหน้าที�ผู ้ให้บริการในประเทศ
กมัพชูา 

5,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

1,000 1,000(10) 100 

33. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 
126/92-95 อาคารชุด ซี.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั�น 24  ถ.กรุง
ธนบุรี แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
10600 
โทร.  0-2685-0059  
โทรสาร 0-2685-0050 

ให้บริการรับเป็นที�ปรึกษา  ให้คาํแนะนํา
เกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการ
ด้านการจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้า
สมัพนัธ์โดยเฉพาะ 

 

1 100,000 
 

99,997(10) 99.99 

34. บจก. แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  
CATS Building, Opposite Phnom Penh  
International Airport, Russian Federation Blvd, 
Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia 
โทร.  855-23-866294  
โทรสาร   855-23-890214 

 

จดัตั�งระบบและให้บริการควบคุมการจราจร
ทางอากาศในประเทศกมัพชูา  
 

 
 
 
 
 

2,500,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

250,000 
 

250,000(12) 100.00 
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35. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท์  

CATS Building, Opposite Phnom Penh  
International Airport, Russian Federation Blvd, 
Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia 
โทร.  855-23-866294  
โทรสาร   855-23-890214 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกมั
ปอตซีเมนต์ ซึ� งเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
คุณภาพสูงในเครือซีเมนต์ไทย ที�ประเทศ
กมัพชูา 

5,000,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

 
 

500,000 
 

500,000(12) 
 

100.00 
 

36. บจก. แคมโบเดยี สามารถ  
CATS Building, Opposite Phnom Penh 
International Airport, Russian Federation Blvd., 
Sangkat Kakab, Khan Posen Chey, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia 
โทร.  855-23-866294  
โทรสาร   855-23-890214 

ให้เช่าที�ดิน 50,000,000  
(เรียล) 

100 
 

49 49.00 

37. บจก. สามารถ ยู-ทรานส์  
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร 0-2502-6176 

จดัหา ติดตั�ง ดูแล บาํรุงรักษาระบบการขนส่ง  
พลงังาน  และสาธารณูปโภคต่างๆ 

500 100,000,000 
 

99,999,994 99.99 

38. บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเม้นท์ แคร์ * 
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2134-3556 
โทรสาร  0-2134-3558  

บริหารจดัการขยะในพื�นที�บริเวณท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ในลกัษณะครบวงจรตั�งแต่การ
ก่อสร้าง   จดัหาระบบอุปกรณ์    พฒันาระบบ
การจัดการขยะ   การเก็บขน   การคัดแยก  
และการกาํจดัขยะ 

50 5,000,000 
 

4,499,994 89.99 

39. บจก. วชัิ�น แอนด์ ซีเคยีวริตีI ซีสเต็ม  
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  ชั�น 34  ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6999   
โทรสาร  0-2502-6393 

จาํหน่าย รับเหมาติดตั�งและซ่อมบาํรุงระบบ
รักษาความปลอดภยัและระบบสื�อสารด้าน
ภาพและเสียง ทั�งระบบที�มีสายและไร้สาย 

 

20 2,000,000 
 

1,400,000 70.00 

40. บจก. สามารถวศิวกรรม  
59 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   12120 
โทร.  0-2516-8711 
โทรสาร   0-2516-4581 

ผลิตและจาํหน่ายเสาอากาศวิทยุ  โทรทศัน์ 
และจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดทึบและ
โปร่ง  รวมทั� งให้บริการระบบสื�อสัญญาณ
ภาพและเสียงครบวงจร 

250 2,500,000 
 

2,499,994 99.99 

41. บจก. คอนแทค-อนิ-วนั  
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 33 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2516-8711  
โทรสาร  0-2516-4581 

โรงเรียนอบรมการติดตั� งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 

1 100,000 
 

99,993(11) 99.99 
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ลาํดบั 

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทัIงหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทัIงหมดที�บริษทัฯ ถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

42. บจก. สามารถ อนิเตอร์ โฮลดิIง 

Level 54  Hopewell Centre, 183 Queen’s Road 
East, Hong Kong 
โทร.  852-2980-1600 
โทรสาร 852-2956-2192 

เป็นบริษทัโฮลดิ�ง สําหรับการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภคในภูมิภาคอินโดจีน 

20,000,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

 

20,000,000 20,000,000 100 

43. บจก. สามารถ เรดเิทค 

99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.           0-2502-6278 
โทรสาร     0-2502-6584 

ดาํเนินธุรกิจที� เกี�ยวข้องกับเทคโนโลยีทาง
รังสี อาทิ การขายเครื� องมือวดัรังสีและ
ให้บริการตรวจวัดรังสี  และการบริหาร
จดัการโครงการดา้นเทคโนโลยรัีงสี 

80 8,000,000 7,999,993 99.99 

44. บจก. สามารถดจิิตอลทีว ี

99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6100  
โทรสาร 0-2502-6174 

ใ ห้บ ริก ารร ะบ บโ ครง ข่ า ย สื� อ สัญ ญา ณ
ขอ้มูลภาพและเสียง 

1 100,000 
 

99,997 99.99 

45. บจก. เทด้า 

99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2502-6904 

ทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร  
ตั� งแต่ ออกแบบ  จัดหาอุปกรณ์  ก่อสร้าง  
ทดสอบ  และบาํรุงรักษา 

407.5 40,750,000 32,600,000(13) 80.00 

46. บจก. เทด้า คอนสตรัคชั�น 

60, 62, 64, 66  ซอยจรัญสนิทวงศ ์83/1  ถ.จรัญสนิท
วงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ  10700 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2502-6904 

ทาํธุรกิจรับเหมางานโยธา เพื�อการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
โดยรวมงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
ดว้ย 

4 40,000 39,994(14) 99.99 

47. บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 

99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2502-6904 

ทาํธุรกิจรับเหมาติดตั�งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 
โดยออกแบบ  ติดตั� งและทดสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้า  ตลอดจนการบาํรุงรักษา 

15 150,000 149,998(14) 99.99 

48. บจก.  สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์  
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถ.แจง้
วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร 0-2502-6176 

 

ดาํเนินการบริหารจดัการ การกาํจดัขยะมูล
ฝอยให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ�น 
โดยทาํการคดัแยกขยะ ทาํการผลิตเชื� อเพลิง
ขยะ (RDF) ทาํการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื�อเพลิง
ขยะ ทาํการบริหารจัดการขยะที�สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) และบริหาร
จัดการขยะในส่วนที� เหลือโดยวิธีฝังกลบ
หรือวิธีอื�นๆ และธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง 

 

50 5,000,000 4,999,800(13) 99.99 
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ลาํดบั 

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทัIงหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทัIงหมดที�บริษทัฯ ถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

49. บจก.  สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) ** 
Room 117, Inya Lake Hotel, 37 Kaba Aye 
Pagoda Road, Mayangone Township, Yanggon, 
Myanmar โทร.  (951) 657-792, 650-740
  
โทรสาร (951) 650-466 

ให้บริการและคาํแนะนําต่างๆ ที� เ กี�ยวกับ
การค้าในประเทศเมียนมาร์  รวมถึงการ
ดาํเนินการทั�วไปอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด 

50,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

 

50,000 49,995(13) 99.99 

50. บจก.  สามารถ ยู-ทรานส์ (ลาว) ** 
33 Lane Xang Ave., Ban Hatsady, Chanthabuly 
District, Lao PDR  
โทร.  856 (21) 222 732  
โทรสาร 8569 (21) 222 732 

ให้บริการเขียนโปรแกรมการเรียกและรับ
ชําระเงิน ออกแบบเว็บไซต์ บ ํารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่อมแซม ติดตั� ง  พัฒนาโปรแก รมแล ะ
เว็บไซต์ซึ� งเกี�ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เรียกรวมกนัวา่ “ระบบไอที”) 

1,000,000,000 
(กีบ) 

100,000 99,000(13) 99.00 

 

หมายเหตุ 
 

(1) ถือหุ้นโดย บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
(2) ถือหุ้นโดย บจก. สามารถ มลัติมีเดีย  
(3) ถือหุ้นโดย บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั�นแนล  
(4)    ถือหุ้นโดย บจก. ไอ-สปอร์ต 
(5)  ถือหุ้นโดย บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด 
(6) ถือหุ้นโดย บมจ. สามารถเทลคอม   
(7) ถือหุ้นโดย บจก. สามารถคอมเทค   

(8)   ถือหุ้นโดย บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 
(9)    ถือหุ้นโดย บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 
(10)   ถือหุ้นโดย บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
(11)   ถือหุ้นโดย บจก. สามารถวิศวกรรม    
(12)  ถือหุ้นโดย บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง 
(13)   ถือหุ้นโดย บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 
(14)   ถือหุ้นโดย บจก. เทดา้ 

   

*   อยูร่ะหวา่งการโอนธุรกิจให้กบับจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์เซอร์วิส  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นใหม่ตามคุณสมบติัเดิมของ 
 บจก.  สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์  (ปัญหาดา้นเทคนิค) 
**   อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษทั 
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 นอกจากนั�นเนื�องจาก บริษทัฯ มีลกัษณะเป็นบริษทั Holding Company  มีการลงทุนหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ซึ� งการดาํเนิน
ธุรกิจในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุกบริษทัดงักล่าวถือเป็นธุรกิจหลกั โดยมีขนาดของบริษทัฯ ที�ประกอบธุรกิจหลกัตามหลกัเกณฑข์องประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ที� สจ. 20/2555  เรื�องการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการอนุญาตให้บริษทัที�ประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น (holding company) เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่  ซึ� งสรุปไดด้งันี�  

 
1. มีขนาดของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัคิดเป็นร้อยละ 98.45 ของขนาดบริษทัจดทะเบียน  ซึ� งเป็นไปตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนด  โดย

กาํหนดไวที้�ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25  ของขนาดบริษทัจดทะเบียน 
  2. มีขนาดของบริษทัที�ประกอบธุรกิจหลกัทุกบริษทัรวมกนั เมื�อเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัจดทะเบียนมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 98.47 ของ

ขนาดของบริษทัจดทะเบียน   ซึ� งประกาศดงักล่าวกาํหนดไวที้�ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  75  ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน    
 
 ทั�งนี�   บริษทัหลกัดงักล่าว มีขนาดต่างกนั หากพิจารณาความมีนยัสาํคญัของธุรกิจ  โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ที�มีรายไดต้ั�งแต่ร้อยละ  10  ของ

รายได้รวมของกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเพียง  1  บริษทั  คือ  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)   อย่างไรก็ตาม  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกัด 
(มหาชน)  ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ      บริษทัฯ จึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทั
ดงักล่าวเพิ�มเติม   โดยสามารถดูรายละเอียดลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนการถือหุ้น   และโครงสร้างรายไดข้องบริษทัดงักล่าวภายใตห้ัวขอ้เรื�อง  “ข้อมูลทั�วไป

ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  หน้า 9    โครงสร้างธุรกจิ  หน้า 7  และโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ  หน้า  51” 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้�อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดย
กลุ่มวิไลลกัษณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 5 ลา้นบาท  เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการออกแบบและติดตั�งระบบสื�อสารโทรคมนาคม บริษทัฯ ได ้    
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่ ปี 2536   

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น  5  สายธุรกิจดงันี�  

 

ลาํดบั 
 

กลุ่มธุรกจิ 
 

ลกัษณะธุรกจิ(*) 

สัดส่วน

รายได้(**) 

ปี 2557 

1 สายธุรกิจ ICT Solutions and Services  ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นระบบสารสนเทศผ่านโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคม
ต่างๆ รวมทั�งบริการให้คาํปรึกษา รับเหมา ออกแบบติดตั�ง บริหารจดัการ และ 
บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารครบวงจรแบบบูรณาการ 
(Total Solutions and Services) ให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน 

27.3% 

 

2 สายธุรกิจ Mobile Multimedia ดาํเนินธุรกิจครบวงจรด้านการจาํหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�   และสื� ออินเตอร์     
แอ็คทีฟต่างๆ  รวมถึงการให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  และสาระความบนัเทิง 
(Contents) ผ่านสื�อที�ทนัสมยั  พร้อมอุปกรณ์สื�อสารและอุปกรณ์มลัติมีเดียต่างๆ  
ทั�งในและต่างประเทศ  ทั�งยงัเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เสมือนอีกดว้ย 

51.7% 
 

 
 

3 สายธุรกิจ Call Center ธุรกิจด้านการบริการศูนยบ์ริการลูกคา้ ครบวงจร (Total Customer Management 
Solutions) ในรูปแบบการติดตั�งระบบการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์   จดัหา
และบริหารเจา้หนา้ที�ผูใ้ห้บริการ ให้แก่หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน 

2.8% 
 

4 สายธุรกิจ Utilities and Transportations  ดาํเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ และธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกิจ
การให้บริการดา้นการออกแบบ ก่อสร้างและติดตั�งงานวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร 

10.2% 
 

5 สายธุรกิจ Technology Related Services ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ธุรกิจการจาํหน่ายรับเหมาติดตั� งและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความ
ปลอดภยัและระบบสื�อสารดา้นภาพและเสียง ทั�งระบบที�มีสายและไร้สาย รวมทั�ง
ธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการขยะในพื�นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

8% 
 
 

 
หมายเหต ุ:   (*)    รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที�แสดงไว้บนเวบ็ไซต์ของ
   สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) 
 (**) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขายและบริการของบริษัทฯ ในปี 2557 

 

   บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการใน  ปี 2557  เท่ากบั 23,880 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยกาํไรขั�นตน้ 5,227 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 21.89 ของยอดขาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 2,762 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 11.42 ของรายไดท้ั�งหมด และมี
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 452 ล้านบาท ขณะที�ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 305 ล้านบาท  โดยใน ปี 2557   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 1,484 ล้านบาท  
  

   สายธุรกิจ ICT Solutions and Services สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 27.3 ในขณะที�สายธุรกิจ Mobile 
Multimedia มีรายไดร้้อยละ 51.7  สายธุรกิจ Call Center มีรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 2.8  สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีรายได ้ ร้อยละ 
10.2  และสายธุรกิจ Technology Related Services มีรายไดร้้อยละ 8 
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 โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจดงันี�  
 

2.1 สายธุรกจิ ICT Solutions and Services 
 

ดาํเนินธุรกิจบริการด้านระบบสารสนเทศผ่านโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั�งบริการให้คาํปรึกษา รับเหมา 
ออกแบบติดตั�ง บริหารจดัการ และ บาํรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  ครบวงจรแบบบูรณาการ (Total 
Solutions & Services) ให้บริการระบบแก่หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่    รัฐวิสาหกิจ  หน่วยราชการ โดยในปี 2557  สายธุรกิจ
นี� มีรายไดร้วม   6,523.5   ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย บริษทั
ยอ่ย  14  บริษทั   ดงันี�  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั   บริษทั 
สามารถคอมเทค จาํกดั   บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั    บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั   บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั   บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั  บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั   บริษทั เน็ท มีเดีย จาํกดั  
บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั    บริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั   บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เอส แอล เอ 
เอเชีย จาํกดั 

 
ก) ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

 สายธุรกิจสารสนเทศและสื�อสารโทรคมนาคม ไดแ้บ่งลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการออกเป็น 5  กลุ่มบริการ ดงันี�  
 

1. ธุรกจิบริการเครือข่ายสื?อสาร (Network Services) 

 
ให้บริการระบบสื�อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียม  iPSTAR  และ  VSAT  ดาํเนินการโดยบริษทั  สามารถเทลคอม 
จาํกัด (มหาชน) (“SAMTEL”)  ซึ� งเป็นบริษทัเอกชนรายแรกที�ให้บริการการสื�อสารข้อมูลภาพและเสียงผ่าน
ดาวเทียม โดยได้รับสัมปทานจากกรมไปรษณียโ์ทรเลข ตั� งแต่ปี 2538 ซึ� งปัจจุบนัเปลี�ยนเป็นใบอนุญาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียบร้อย
แล้ว  โดยมีโครงการสําคญัที�ผ่านมา ได้แก่ โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (School Net) เป็นการติดตั�งและ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (iPSTAR) ให้กบัโรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการจาํนวน 
10,600 โรงเรียนซึ� งกระจายอยูท่ ั�วประเทศ 
  
ให้บริการเครือข่ายสื�อสารความเร็วสูงหลายสื�อแบบสายเช่าพิเศษ Leased line, DSL (Digital Subscriber Line), 
Frame Relay  และ ATM รวมถึงบริการสื�อสารขอ้มูลไร้สาย โดยไดท้าํสัญญาเช่าเครือข่ายจากบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) อายสุญัญา 15 ปี ตั�งแต่ปี 2543 จนถึง ปี 2558 สาํหรับการให้บริการดงักล่าว ซึ� งไดมี้ติดตั�งระบบโครงข่าย
ใน 35 ชุมสายโทรศพัท ์ที�สามารถรองรับพื�นที�การให้บริการไดค้รอบคลุมประมาณร้อยละ 80 ของกรุงเทพฯ เพื�อ
ให้บริการสื�อสารขอ้มูลความเร็วสูงที�สามารถรองรับความตอ้งการใช้งานธุรกิจที�หลากหลาย นอกจากนั�นยงัให้
บริการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บริการระบบสื�อสารภายในองคก์ร และบริการกระจายสัญญาณวิทยโุทรทศัน์
ผ่านดาวเทียม (Digital Broadcasting) ตลอดจนให้คาํปรึกษาออกแบบ ติดตั�ง บาํรุงรักษา และบริหารระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสื�อสารโทรคมนาคมที�มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการในการใช้งานของลูกคา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายที�ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000:2008 โดยมีศูนยบ์ริการ
กระจายอยู่ทั�วประเทศจาํนวน 38 แห่งซึ� งดาํเนินการโดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) และบริษทั 
สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั  
 
นอกจากนี�  SAMTEL ยงัไดรั้บแต่งตั�งจากบริษทั Cisco Systems ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื�อสารชั�นนาํของ
โลก ให้เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระดบัสูงสุด หรือ Gold Certified Partner เพื�อร่วมมือในการยกระดบัการทาํตลาด 
การให้บริการ และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทางดา้นผลิตภณัฑร์ะบบเครือข่ายและโซลูชั�นของ Cisco เพื�อ
เสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 
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โครงการที?ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

สําหรับงานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ จากการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและบริการส่งสัญญาณความเร็วสูง รวมถึง
โครงการระบบวิทยสืุ�อสารสาํหรับลูกคา้กลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีมูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที�  31 
ธนัวาคม 2557  รวม 60.61 ลา้นบาท และโครงการสญัญาจา้งโครงการสร้างโครงข่ายโทรศพัท ์เคลื�อนที�ยคุที� 3 (3G) 
กบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดย ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2557 งานมีความคืบหน้า 99.44%  มีมูลค่างานที�ยงั
ไม่ไดส่้งมอบ 60.31 ลา้นบาท  นอกจากนี�   โครงการติดตั�งและเชื�อมโยงระบบ DWDM  โครงการวางระบบ Optical 
Fiber  การติดตั�งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) รวมถึงการปรับปรุงวงจรสื�อสัญญาณ
ระหวา่งประเทศ (IIG) มีมูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2557 รวม 356.88 ลา้นบาท  

 

2.    ธุรกจิบริการรับเหมาออกแบบติดตัGงระบบ (System Integration) 
 

ธุรกิจการให้บริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั�งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร และการจดัจาํหน่าย/ซ่อม
บาํรุงอุปกรณ์สื�อสาร/ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื�อสารทั�งภาพและเสียง กบัหน่วยงานราชการ ให้บริการแบบ
ครบวงจร (Turnkey  Project) ตลอดจนถึงการให้บริการหลงัการขาย โดยผลิตภณัฑที์�ทางบริษทั สามารถคอมเทค 
จาํกดั (“SCT”) จดัจาํหน่ายจะเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการทางดา้นสื�อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลกั ดาํเนินการโดย SCT 

 

SCT  ไดพ้ฒันาการทาํงานต่อเนื�องเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รในดา้นการขาย (Sales) ทีมงาน
วิศวกรรมทั�งด้านการออกแบบระบบและด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ (Engineering & Software Development) 
รวมทั�งทีมงานการติดตั�งและการบริการหลงัการขาย (Implementation & Services) เพื�อให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง
ของธุรกิจในปัจจุบนั รวมทั�งยงัคงรักษามาตรฐานการให้บริการที�สอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ
มาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ� งเป็นมาตรฐานดา้นการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ ทาํให้ระบบงานและการบริการลูกคา้ดี
ขึ�น อนัเป็นส่วนสาํคญัในการแข่งขนัในระยะยาว  

 

 โครงการที?ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  SCT  มีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ไดแ้ก่ โครงการนาํเขา้ขอ้มูลที�ดินพร้อมติดตั�งระบบ
คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั�งเพื�อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหารพร้อมอปุกรณ์ประกอบ รวมถึง
โครงการจ้างบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในโครงการระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง  ซึ� งโครงการเหล่านี� มีมูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ รวม 494.93   ลา้นบาท 

  
3.       ธุรกจินวตักรรมและเทคโนโลยปีระยุกต์ (Innovation Business Application Solutions & Services) 

 

ให้บริการซอฟตแ์วร์ประยกุต ์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  รวมถึงให้คาํปรึกษาออกแบบประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบบูรณาการให้กบัลูกคา้ ตั�งแต่เริ�มติดตั�งระบบจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมดว้ยการบริหารระบบงานครบวงจร  เช่น 
บริการเกตเวย์สําหรับการแลกเปลี�ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data 
Interchange (EDI) Gateway    บริการแลกเปลี�ยนขอ้มูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 
(Web EDI)   บริการรับฝากเวบ็ไซต ์(Web Hosting Services)   บริการซอฟต์แวร์ประยกุตท์างการจดัการ
กระบวนการทาํงาน (Electronic Workflow)  บริการซอฟตแ์วร์ประยกุตด์า้นบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management - SCM) รวมถึงให้บริการเสริมต่างๆ ในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลธุรกรรมทางธุรกิจอยา่งครบวงจร 
โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการใช้งานในลกัษณะการทาํธุรกรรมระหว่างภาคธุรกิจ (Business to Business) และ
ระหว่างภาคธุรกิจกบัภาครัฐ (Business to Government)  ได้แก่ องค์กรรัฐบาล กลุ่มธุรกิจธนาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม  และกลุ่มผูค้า้ปลีก เป็นตน้ อาทิเช่น การให้บริการซอฟตแ์วร์ประยกุตด์า้นการแลกเปลี�ยนขอ้มูลทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษทัคู่คา้ (SupplyNET) ให้กบักลุ่มบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั�น จาํกดั ซึ� งเป็นผู ้
ให้บริการห้างสรรพสินคา้และซูเปอร์มาร์เก็ตชั�นนาํ ที�จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมยกระดบัการดาํเนินงานในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น ซึ� งดาํเนินการโดยบริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 

 
ระบบชาํระเงินโดยใช้บตัรเป็นสื�อ ณ จุดขาย (Electronic Fund Transfer at Point of Sale หรือ EFT/POS) และ
เชื�อมโยงเครือข่ายการชาํระเงินในการสั�งซื�อสินคา้ดว้ยบตัรเครดิต (Secured E-Payment Gateway) โดยระบบจะทาํ
การโอนเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดที�ทาํการซื�อขายเชื�อมโยงไปยงัระบบฝากเงินของธนาคาร ทาํให้ร้านคา้
ที�มีอุปกรณ์ปลายทางติดตั�งอยู่ สามารถรับชาํระค่าสินคา้หรือบริการด้วยบตัรที�ออกให้โดยธนาคาร อาทิ Credit 
Card, Debit Card หรือ Smart Card ได ้ นอกจากนี� ยงัเป็น Solutions Provider ในดา้นของ Smart Card Application 
ให้แก่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และองค์กรผูอ้อกบตัร เช่น การพฒันาและติดตั�งระบบ e-Refill สําหรับ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบ Prepaid  ให้กบับริษทั แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการโดยบริษทั 
พอสเน็ท จาํกดั 

บริการ Cyber University หรือบริการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning)  แบบครบวงจร  ที�
ให้กับสถาบันการศึกษาที�ต้องการช่องทางที� เป็นทางเลือกในการให้การศึกษาและความรู้  ผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware) คุณภาพ ที�บริษทั สามารถ เอ็ดเท็ค จาํกดั (“SAET”) ทาํการผลิต  เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นการศึกษา และยงัเป็นประโยชน์กบันกัศึกษาโดยเพิ�มความสะดวกในการเขา้ถึง
บทเรียนผ่านเครือข่ายสื�อสาร  สามารถให้บริการการศึกษาตามหลกัสูตรเต็มรูปแบบ (Full Program) ซึ� งนกัศึกษา
สามารถสําเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาเช่นเดียวกับการศึกษาหลักสูตรปกติ ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัรังสิตเพื�อให้บริการทั�งในหลกัสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท และร่วมกบัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
เพื�อให้บริการ MBA Online สาํหรับหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  สาํหรับลูกคา้องคก์รที�
เป็นเอกชนและหน่วยงานรัฐนั�น ยงัมีบริการ  Human Resource / Professional Development (HRD)   ที�ประยกุตใ์ช้
ระบบ  e-Learning  ในดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรบุคคล   นอกจากนี� มีแนวทางที�จะให้บริการ e-
Testing สาํหรับการบริหารจดัการคลงัขอ้สอบและการสอบ รวมถึงบริการ e-Books ที�เป็นบริการใหม่สาํหรับการ
แปลง จดัทาํ และบริหารคลงัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ทั�งนี�บริการดงักล่าวดาํเนินการโดย SAMTEL และ SAET 

 
4. ธุรกจิบริการ  ICT Outsourcing Services 

 
 ให้บริการดาํเนินการบริหารจดัการแบบครบวงจรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสารโทรคมนาคมสาํหรับ

องค์กร ตั�งแต่การรับออกแบบ ติดตั�ง ดาํเนินการ ดูแลประสิทธิภาพการใช้งาน และบาํรุงรักษา ซึ� งเป็นส่วนขยาย
ของการให้บริการแบบครบวงจรของสายธุรกิจบริการเครือข่ายสื�อสารและสายธุรกิจรับเหมาออกแบบติดตั�งระบบ 
(System Integration) โดยสอดคลอ้งกบัการบริหารแบบใหม่ของกลุ่มองคก์รธุรกิจต่างๆ ที�มุ่งเน้นการพฒันาเพิ�ม
ศกัยภาพการแข่งขนั ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสานกบัพนัธมิตรในห่วงโซ่ธุรกิจ สร้างบริการที�รวดเร็ว 
ตน้ทุนตํ�า ดงันั�นกลุ่มธุรกิจทั�งภาครัฐและเอกชน จึงมีแนวโนม้ที�จะพิจารณาจา้งหน่วยงานภายนอกที�มีความชาํนาญ
มาดาํเนินการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารให้แทนการดาํเนินการดว้ยตนเอง เพื�อลดความยุง่ยาก
และได้รับประสิทธิภาพที�คุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นกว่าการดาํเนินการด้วยตนเอง ซึ� งกลุ่มบริษทัสามารถ ได้
เล็งเห็นโอกาสนี�  จึงได้มีการนําเสนอบริการดาํเนินการแบบครบวรจรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสาร
โทรคมนาคมในด้านต่างๆ สําหรับกลุ่มลูกคา้องค์กร ในรูปแบบ Business Process Outsourcing Services เพื�อ
เสริมสร้างศักยภาพในการดาํเนินการขององค์กรลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นด้วยต้นทุนที�คุ ้มค่ากว่าการ
ดาํเนินการดว้ยองคก์รลูกคา้เอง โดย SAMTEL เป็นบริษทัที�ดูแลงานของกลุ่มธุรกิจนี�โดยตรง   ซึ� งในการดาํเนินการ
จะมีการจดัตั�งและพฒันาการให้บริการเฉพาะสาํหรับลูกคา้ โดยเปิดกวา้งที�จะลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพื�อ
การให้บริการกบักลุ่มพนัธมิตรโดยเฉพาะ อาทิเช่น ธุรกิจดา้นโทรคมนาคม การธนาคาร และ การขนส่ง  

 

 สําหรับโครงสร้างการให้บริการในสายธุรกิจนี� แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 บริการหลกัด้วยกนัได้แก่ บริการ
บริหารจดัการขอ้มูลแบบอตัโนมติัผ่านเครื�องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-to-Machine – M2M)  บริการจดัหาและ
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วางระบบโปรแกรมสาํเร็จรูปครบวงจร (Application Software Package Service)   บริการพฒันาระบบโปรแกรม
ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Application Software Development Service)  และบริการบริหารจดัการระบบ
เครือข่ายสื�อสารและศูนยก์ารประมวลผลครบวงจร (Managed Network Services) 

 
ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจบริการ ICT Outsourcing Services ไดด้าํเนินโครงการต่างๆ ที�สาํคญั ไดแ้ก่ โครงการจา้งเหมา
พร้อมติดตั�งระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอตัโนมติั (Automatic Meter Reading - AMR) ระยะที� 2 โครงการจา้งบาํรุงรักษา
ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอตัโนมติั (Automatic Meter Reading - AMR) ระยะที� 1 ให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั�ว
ประเทศ  โครงการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย ์AMR Data Center พร้อมปรับปรุงอาคารทดสอบมิเตอร์ 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นอกจากนี�บริษทัไดมี้การซื�อขาย รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์เครื�องส่งโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบให้กบัสถานีโทรทศัน์อีกดว้ย 

 
โครงการที?ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2557  SAMTEL ยงัคงมีการดาํเนินการโครงการจา้งบาํรุงรักษาระบบ AMR ระยะที� 1 โดยมี
มูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ 87 ลา้นบาท 

 
5.      ธุรกจิบริการ IP Business  

 
ให้บริการสารสนเทศและการสื�อสารผ่านระบบโครงขายอินเทอร์เน็ต หรือ IP (Internet Protocol) Network ซึ� งช่วย
เพิ�มประสิทธิภาพการสื�อสารโดยเฉพาะการสื�อสารทางไกลระหว่างประเทศให้เป็นไปไดด้ว้ยความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภยั และดว้ยตน้ทุนตํ�ากวา่ ไม่วา่จะเป็นการสื�อสารขอ้มูล ภาพ หรือเสียง  ประกอบกบัการต่อยอดดว้ยบริการ
เสริมที�หลากหลาย สอดคลอ้งและช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการทาํธุรกิจในแต่ละสายงาน ซึ� งเป็นหนึ� งใน
ปัจจยัที�สาํคญัของการเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัสาํหรับการทาํธุรกิจในปัจจุบนั ซึ� งดาํเนินการโดยบริษทั สามารถ 
อินโฟเนต จาํกดั โดยไดรั้บใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที� 
1 จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื�อให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ในชื�อ
บริการ SAMART Connect และบริการสื�อสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Telephony Service) ให้แก่ลูกคา้
ทั�วไปทั�งประเภทบุคคลรายยอ่ย   ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม (SME)  และองคก์รขนาดใหญ่ 

 

ข) การตลาดและการแข่งขัน 
 

1. การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services มีเป้าหมายที�จะเป็นผูใ้ห้บริการ ICT แบบครบวงจรที�ไดรั้บการยอมรับใน
ความรู้  ความชํานาญ มีความน่าเชื�อถือจากกลุ่มลูกค้าองค์กร และลูกคา้รายย่อย โดยผนวกความแข็งแกร่งใน
เครือข่ายกลุ่มสามารถ และพนัธมิตรเทคโนโลยีชั�นนาํต่างๆ ซึ� งการดาํเนินธุรกิจจะมุ่งพฒันาบริการแก่โครงการ
ขนาดใหญ่ และโครงการที�มีการเติบโตต่อเนื�อง ดว้ยการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ�มในบริการที�ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ ความ
รวดเร็ว และลดตน้ทุนการดาํเนินการให้กบัลูกคา้ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรธุรกิจ โดยมีรายไดจ้าก
การเป็นที�ปรึกษาพฒันาระบบงานโครงการ การออกแบบ การจดัซื�อและจดัหาอุปกรณ์และผูรั้บเหมา ตลอดจน
ให้บริการใช้งานระบบสารสนเทศและสื�อสารโทรคมนาคมที�พฒันาขึ�น ผนวกกบัระบบเครือข่ายสื�อสารความเร็ว
สูงผา่นเครือข่ายภาคพื�นดิน ดาวเทียม ระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการแข่งขนัตามประเภทของกลุ่มธุรกิจดงักล่าวตาม
ขอ้ ก)  

 
สายธุรกิจนี� มีรายไดห้ลกัที�มีการกระจายแบบสมดุลจาก  5  กลุ่มธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้  ตลอดจนแต่ละกลุ่มธุรกิจได้
มีความร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้มีศกัยภาพสูงมากขึ�นจากความสามารถในการขยาย
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สินคา้และบริการจากกลุ่มหนึ� งไปอีกกลุ่มหนึ� ง ซึ� งเป็นการเพิ�มขีดความสามารถทางการแข่งขนัและศกัยภาพการ
ให้บริการเทคโนโลยสูีงขึ�น โดยมุ่งเนน้การขยายธุรกิจไปสู่งานโครงการขนาดใหญ่มากขึ�นมากกว่าที�จะไปแข่งขนั
ในงานขนาดเล็กที�มีการแข่งขนัดา้นราคาสูง ซึ� งในการเสนอสินคา้และบริการจะใช้กลยทุธ์ร่วมมือกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจในการขายตรงให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดว้ยการเขา้ประมูลแข่งกบัคู่แข่งรายอื�นๆ ประกอบกบัเน้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ โดยงานที�จดัจาํหน่ายและ
ให้บริการจะมีการแข่งขนัทางดา้นราคาที�ตอ้งอยูใ่นงบประมาณที�กาํหนดไว ้

 
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แถลงอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2557 อยูที่� ร้อยละ 0.7 ชะลอตวัเมื�อเทียบกบัปี 2556 ที�มีอตัราการขยายตวัที�ร้อยละ 2.9 1  อนัเป็นผล
เนื�องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที�ฟื� นตวัช้ากว่าที�ประมาณการ มีการชะลอตวัของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป 
ญี�ปุ่ น และจีน ซึ� งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของประเทศ นอกจากนี� ในภาคท่องเที�ยวยงัคงชะลอตวั  ดา้นการ
ใชจ่้ายของภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเฉพาะในดา้นการลงทุนขยายตวัตํ�ากวา่ที�คาดการณ์เนื�องจากขอ้จาํกดัดา้นการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานรัฐ และการทบทวนแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ� งอตัราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี 2557 จะเบิกจ่ายไดจ้ริงร้อยละ 89 จากเดิมที�คาดวา่จะเบิกจ่ายไดร้้อยละ 91.42  

 

ทั�งนี�  ภาพรวมการลงทุนและการใช้จ่ายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (IT Spending) ในปี 2557 นั�น 
จากรายงานของ International Data Corporation (IDC) พบว่ามีอตัราการเติบโตเพิ�มขึ�นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 
5.0 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 398,595 ลา้นบาท3 โดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ มูลค่า 299,290 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ�นจากปี 2556 ร้อยละ 3.0 การใช้จ่ายดา้นซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป มูลค่า (Packaged Software) 30,659 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.3 จากปี 2556 และการใชจ่้ายสาํหรับบริการสารสนเทศและการสื�อสาร (IT Services) มูลค่า 68,647 
ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 13.0 จากปี 25563   

 

สาํหรับภาพรวมประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2558  นั�น  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไดป้ระมาณการอตัราการขยายตวัไวที้�ร้อยละ  3.5-4.51   และอตัราเงินเฟ้อจะอยูใ่นระดบัตํ�าที�
ร้อยละ 0.0-1.0 ซึ� งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื� นตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยเศรษฐกิจโลกยงัมีความผนัผวนจาก
หลายปัจจยั ทั�งในเรื�องของราคานํ� ามนัโลกที�ลดตํ�าลงอยา่งมีนยัสาํคญั  ปัญหาภาคการเงินและการชะลอตวัของจีน 
ญี�ปุ่ น และกลุ่มประเทศยโุรป นอกจากนี� มีการประเมินเรื�องการเบิกจ่ายของภาครัฐยงัคงมีความล่าชา้ และไดป้รับลด
ประมาณการอตัราเบิกจ่าย งบประมาณปี 2558 ลงจากร้อยละ 93.7 เป็นร้อยละ 92.6 2  อยา่งไรก็ตามการขยายตวัดา้น
เศรษฐกิจของประเทศจะมีปัจจยัสนบัสนุนจากการใชจ่้ายของภาครัฐที�เพิ�มขึ�น โดยมีการเร่งรัดการลงทุนที�สาํคญั มี
การพิจารณาการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที�จะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งและเอื�อให้มีการ
ลงทุนของภาคธุรกิจตามมา  อีกทั�งยงัมีการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี�ภาคการส่งออกและการท่องเที�ยวมีแนวโน้มฟื� นตวัต่อเนื�อง  การบริโภคและการลงทุนของ
ภาคเอกชนก็คาดวา่จะปรับตวัดีขึ�นตามการฟื� นตวัของเศรษฐกิจในภาพรวมและนโยบายภาครัฐที�มีความชดัเจนมาก
ขึ�น มีการขยายการลงทุนเพื�อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการเร่งรัดอนุมติัส่งเสริมการลงทุนในครึ� งปี
หลงัของปี 2557 ทาํให้มีการลงทุนจริงส่วนหนึ�งในปี 25581 

สาํหรับสภาพตลาดสื�อสารในภาพรวมปี 2558 นั�นจะมีอตัราการเติบโตเพิ�มขึ�นไดม้ากกวา่ร้อยละ 10 ซึ� งส่วนหนึ� งมา
จากการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ที�ครอบคลุมทั�งในด้านการขยายโครงสร้างพื�นฐานด้านการสื�อสาร
โทรคมนาคม การขยาย การเขา้ถึงเครือข่ายสื�อสารข้อมูลไปยงัพื�นที�ห่างไกล การส่งเสริมการทาํธุรกรรมผ่าน
เครือข่าย และการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และการผลิตคอนเทนต์ดิจิตอล   
รวมไปถึงการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและปรับแกก้ฎหมายให้สอดรับ มีประสิทธิภาพมากขึ�น อีกทั�งยงัมี
การลงทุนจากภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนสาํหรับการขยายโครงข่าย 3G และ 4G เพื�อรองรับความตอ้งการที�เพิ�มขึ�น 
นอกจากนี� การขยายตวัของตลาดเทคโนโลยีสื�อสารและโทรคมนาคมยงัมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที�เปลี�ยนแปลง
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อยา่งรวดเร็ว การใช้รูปแบบชีวิตที�พึ�งพาเทคโนโลยีและการเขา้สู่สังคมออนไลน์มากขึ�น รวมถึงการขยายตวัของ
โทรทศัน์ดิจิทลัที�จะเพิ�มมากขึ�นกว่าที�ผ่านมา นอกจากนี�  จากงานศึกษาของ International Data Corporation (IDC) 
ไดป้ระมาณการใช้จ่ายในดา้นเทคโนโลยีสื�อสารโทรคมนาคม ของประเทศไทยว่าจะมีการเพิ�มขึ�นในอตัราร้อยละ 
10.6 โดยสูงขึ�นมาเป็นมูลค่ารวมของตลาดที�  441,000 ลา้นบาท4  และอตัราการใช้ Smart Phone ของประชากรใน
ประเทศ (Smart-Phone Penetration) จะเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 37.7 สู่ระดบัร้อยละ 50.0 ในปี 25585 และจะเติบโตได้
มากกว่าที�คาดการณ์หากตลาดของคลาวด์ (Cloud), Big Data และการทาํธุรกิจทางสังคมออนไลน์ (Social 
Business) ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ทั�งนี� ในระยะยาวได้มีการประเมินว่าหากนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลถูกผลกัดนัได้
ดว้ยดีอยา่งต่อเนื�องแลว้นั�น เศรษฐกิจดิจิทลัก็จะมีมูลค่าถึงร้อยละ 30 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติในปี 25636   

สาํหรับสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม มีการแข่งขนัที�สูงขึ�น ทั�งในดา้นราคา คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการที�
จะตอ้งตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) ซึ� งในปัจจุบนัมีความคาดหวงัสูงขึ�น รวมถึง
บริการหลังการขายที�จะต้องตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เพื�อการสร้าง
ประสบการณ์ (Customer Experience) ที�ดีของลูกคา้ที�เป็นเงื�อนไขสําคญั  ทั�งนี� ลูกคา้มีทางเลือกในเทคโนโลยีที�
หลากหลายขึ� น และการแข่งขันที� สูงก็ท ําให้ลูกค้ามีอํานาจต่อรองกับผู ้ประกอบการมากขึ� น  นอกจากนี�
ผูป้ระกอบการหลายรายต่างมีการเรียนรู้เทคโนโลยีที�ทนัสมยัที�สูงขึ�น ในขณะที�ราคาอุปกรณ์ระบบดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมีราคาลดลง จึงตอ้งมีการแข่งขนัในการให้ได้มาซึ� งมาตรฐานสากล และการเพิ�มคุณค่า รวมถึงการ
พฒันานวตักรรมใหม่ๆ ที�สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการที�นาํสู่ตลาด 
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ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions  and  Services มีการจดัหาผลิตภณัฑ์ในดา้นระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายจากผูผ้ลิต และตวัแทนจาํหน่ายจากทั�งภายในและภายนอกประเทศ สําหรับนาํมาใช้ในแต่ละโครงการ เพื�อให้
บรรลุซึ� งวตัถุประสงคข์องลูกคา้  ซึ� งการจดัหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ เนื�องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะ
เป็นอุปกรณ์สื�อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดับสูงที�ซับซ้อน และยงัไม่มีผูผ้ลิตภายในประเทศ ซึ� งจะต้องมี
คุณสมบติัตามที�ลูกคา้กาํหนด อยา่งไรก็ตาม SAMTEL และบริษทัยอ่ยไม่มีปัญหาจากการผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดราย
หนึ� ง  เนื�องจากสามารถจดัซื�อจากผูผ้ลิตอุปกรณ์หลายราย   ทั�งในแถวยโุรป อเมริกา และในเอเซีย โดย SAMTEL และ
บริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายในการสั�งซื�อผลิตภณัฑแ์ละบริการล่วงหนา้ เนื�องจากโครงการต่างๆ  ที� SAMTEL และบริษทัยอ่ย
ดาํเนินการจะมีกาํหนดลกัษณะ และ/หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละบริการแตกต่างกนัไป  ทั�งที�ขายและส่งมอบให้
ลูกคา้ รวมถึงการพฒันาสารสนเทศและขอ้มูลธุรกิจ เพื�อสร้างบริการที�มีมูลค่าเพิ�มบนเครือข่าย สื�อสาร และด้วยการ
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ประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที�มีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ซึ� งเป็นการเพิ�มขีด
ความสามารถในการให้บริการได้อยา่งรวดเร็ว แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื�น และใช้ประโยชน์จากการนาํระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสื�อสารที�นาํสมยัมาประยกุตใ์ช ้

 
ในส่วนของการให้บริการติดตั�งและให้บริการหลงัการขาย ส่วนใหญ่ทาง SAMTEL และบริษทัยอ่ยจะเป็นผูด้าํเนินการ
ติดตั�งเอง โดยใชที้มงานภายในของ SAMTEL และบริษทัยอ่ยซึ� งผา่นการฝึกอบรมและมีประสบการณ์   ตลอดจนมีความ
ชาํนาญเกี�ยวกบัการติดตั�งระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศเป็นอยา่งดี  มีศูนยข์อ้มูล Data Center ที�ทนัสมยัและมี
เครือข่ายบริการดา้นเทคนิคและการบาํรุงรักษาอยูท่ ั�วประเทศ ซึ� งรองรับการให้บริการแบบ 24 x 7 โดยมี 38 ศูนยบ์ริการ
ทั�วประเทศ ทั�งนี�  SAMTEL และบริษทัยอ่ยไดมี้พนัธมิตรทางการคา้ตามประเภทกิจการ ไดแ้ก่ 

 

ระบบเครือข่ายสญัญาณดาวเทียม : Thaicom, iPStar 
ระบบสื�อสารแบบมีสาย : TOT, CAT, TRUE, TT&T, UIH, ADC, SYMPHONY  
ระบบสื�อสารแบบไร้สาย : AIS, DTAC, TRUE, Motorola, HYT 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย : Sun, HP, ACER, CISCO, Nortel, 3Com, Polycom, Axalto, NICE 

 ซอฟตแ์วร์ระบบ : SAP, Oracle, Smart & Under, X possible 
 

-------รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน)------ 
 

2.2 สายธุรกจิ  Mobile Multimedia 
            

ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�พร้อมการให้บริการขอ้มูล ข่าวสารและสาระความบนัเทิง (Content) ในรูปแบบของ
บริการเสริมพิเศษ จาํหน่ายอุปกรณ์เสริมในลกัษณะคา้ปลีก-คา้ส่ง และการขายแฟรนไชส์ในประเทศไทย และเป็นผูใ้ห้บริการ
ขายต่อบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� (MVNO) ประกอบดว้ย บริษทัยอ่ยและร่วม 16  บริษทั ดงันี�  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั 
(มหาชน)  บริษทั สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทั เบรนซอร์ซ จาํกดั  บริษทั ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั   
บริษทั ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จาํกดั  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จาํกดั  
บริษทั เทเลคอนเนค จาํกดั  บริษทั  ไอ-โมบาย ไดเร็ค จาํกดั  บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั  บริษทั สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย จาํกดั    
บริษัท ไอ-สปอร์ต จาํกัด  บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จาํกัด  บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จาํกัด  บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จาํกัด                      
และบริษทั  สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั โดยมีบริษทัที�เป็นธุรกิจหลกัของสายธุรกิจคือ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)      
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั และบริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั ในปี 2557 สายธุรกิจ Mobile Multimedia มีสัดส่วนรายได้
เท่ากบั 12,353.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  

 
  ก)     ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ  

  
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของสายธุรกิจ Mobile Multimedia แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี�  
 
 1.      โทรศัพท์เคลื?อนที?   

 โทรศพัทเ์คลื�อนที�แบรนดไ์อ-โมบาย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

• กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทเบสิกโฟน ภายใตชื้�อผลิตภณัฑ์ “ฮิตส์” (Hitz) เป็นโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�ใช้งานง่าย 
ราคายอ่มเยา 

• กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทฟีเจอร์โฟน ภายใตชื้�อผลิตภณัฑ ์“ซ่า” (Zaa) เป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที� รองรับการใช้งาน
สื�อบนัเทิงแบบมลัติมีเดีย การใชง้านอินเตอร์เน็ตและการใชง้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

• กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทสมาร์ทโฟน ภายใตชื้�อผลิตภณัฑ ์“ไอ-สไตล์” (i-STYLE) เป็นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดที์�นาํเสนอในระดบัราคาที�เขา้ถึงได ้ 
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• กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื�อผลิตภัณฑ์ “ไอคิว” (IQ) เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ที�มีความโดดเด่นดว้ยประสิทธิภาพและวสัดุคุณภาพที�เหนือกว่าคู่แข่งในระดบั
ราคาเดียวกนั 

• กลุ่มผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟน ภายใตชื้�อผลิตภณัฑ์ “ไอคิวเอ็กซ์” เป็นโทรศพัท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยดร์ะดบัพรีเมี�ยม ที�มีประสิทธิภาพสูงทดัเทียมกบัแบรนด์ระดบัโลก โดดเด่นดว้ยการออกแบบและ
วสัดุที�มีคุณภาพ 

 
นอกจากนี�แลว้ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”)  ยงัจาํหน่ายอุปกรณ์เสริมอื�นๆ เช่น แบตเตอรี�
สาํรองแบบพกพา (Power Bank) ที�ชาร์จไฟสาํหรับโทรศพัทเ์คลื�อนที� และกรอบใส่สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ของไอ-
โมบาย 

 

SIM  มีศูนยบ์ริการซ่อม และจุดบริการรับชําระเงินค่าบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ผ่านร้านสาขา i-mobile by 
SAMART และร้านตวัแทนจาํหน่าย บริการของร้าน i-mobile by SAMART นั�น ครอบคลุมทั�งก่อนและหลงัการ
ขาย โดยการให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้เกี�ยวกบัวิธีการเลือกประเภทและรุ่นของโทรศพัทเ์คลื�อนที�ให้ตรงกบัลกัษณะการ
ใชง้านของลูกคา้แต่ละราย ซึ� งรวมถึงการให้ความรู้และแนะนาํวิธีใช้งานอยา่งถูกตอ้ง นอกจากนี� ยงัแนะนาํเนื�อหา
ขอ้มูลต่างๆที�เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัการใชง้านและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายดว้ย โดยทาง
ร้านจะจดัเตรียมเอาไวพ้ร้อมให้บริการ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ i-mobile หรือให้
เจา้หนา้ที�ประจาํร้านสาขาอาํนวยความสะดวกให้ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั ในส่วนของการให้บริการหลงัการขายนั�น   SIM 
จะมีศูนยบ์ริการซ่อมทั�วประเทศ ซึ� งจะทาํการตรวจเช็คและซ่อมโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยบริษทัมีการจดัเครื�องสาํรอง
ไวใ้ห้ลูกคา้นาํกลบัไปใชง้านในระหวา่งการซ่อมดว้ย 
 

2.     การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงในรูปแบบมัลติมีเดยี 
 

ให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร และสาระความบนัเทิงที�ทนัสมยั ตอบสนองต่อความตอ้งการในการใช้ชีวิตประจาํวนัของ
กลุ่มผูใ้ช้งานทุกเพศทุกวยัในรูปแบบของเสียง (Voice) จาก BUG1113, BUG1900 และการให้บริการในรูปแบบ
ขอ้ความ เสียง และภาพ (Non-Voice) หรือ Multimedia จาก BUG2Mobile โดยผ่านอุปกรณ์สื�อสารหลายช่องทาง 
(Multi-Devices) เช่น การรายงานผลกีฬาทั�วไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนยร์วมนักพยากรณ์และการดูดวง 
(Horoworld.com) ให้บริการขอ้มูลดา้นไลฟ์สไตล์ “กินดื�มเที�ยว” (www.EDTGuide.com) ผ่านสื�อหลากหลาย เช่น 
สื�อสิ� งพิมพ์ รายการโทรทศัน์ แอพพลิเคชั�นบนอุปกรณ์ทนัสมยั รวมทั�งประกอบธุรกิจบนัเทิง  ผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ ผ่านช่องทางในการสื�อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มรายการผ่าน Mobile 
Application, Facebook, YouTube, Website ทั�งระบบ iOS และ Android 

 
3.     การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื?อนที?ระบบ 3G (MVNO) 

 

บริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั (“IMP”) ประกอบธุรกิจให้บริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G บน
คลื�นความถี�ยา่น 2.1 GHz ครอบคลุมพื�นที�ให้บริการทั�วประเทศ ดว้ยจาํนวนสถานีฐานกว่า 5 พนัสถานี โดย IMP 
ซื�อบริการสาํเร็จรูป (เลขหมายโทรคมนาคมและ Airtime) จากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพื�อนาํมาให้บริการต่อ
ภายใตแ้บรนด์ i-mobile 3GX แก่กลุ่มผูใ้ช้บริการทั�วไป (End user) และกลุ่มผูใ้ช้บริการระดบัองคก์ร (Corporate 
user) โดยปัจจุบนั IMP มีบริการหลกัอยู ่5 บริการ ไดแ้ก่ บริการ Voice call, Video call, Data (Mobile internet), 
SMS, MMS, International call และบริการเสริมต่างๆ เป็นตน้  นอกจากนี�  IMP อยูร่ะหว่างดาํเนินการทดสอบ
บริการขา้มแดนอตัโนมติั (International roaming) และทดสอบบริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ (International call) 
ดว้ยเทคโนโลยี VoIP โดยขอ้ไดเ้ปรียบในการให้บริการ International call โดยบริษทัเองแทนที�จะให้บริการผ่าน 
บมจ.ทีโอที เนื�องจากบริษทัมีตน้ทุนในการให้บริการที�ต ํ�ากว่า ดงันั�นจะส่งเสริมให้บริษทัสามารถให้บริการใน
อตัราค่าบริการที�ต ํ�ากวา่ สามารถแข่งขนัไดก้บัผูใ้ห้บริการ International call รายใหญ่ได ้
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ข)    การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  

1.   กลยุทธ์ทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
            

1.1)   โทรศัพท์เคลื?อนที? 

SIM ยงัคงมุ่งมั�นในการสร้างแบรนด์ i-mobile ให้เป็นที�รู้จกัทั�งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผูน้าํ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�แบรนด์ไทยอนัดบั 1 ภายใตแ้นวคิด “i-mobile เพราะเราเขา้ใจ” ผ่านผลิตภณัฑ์คุณภาพ
มาตรฐานระดบัโลก ในราคาที�คนไทยเขา้ถึงได ้ดว้ยประสิทธิภาพการทาํงานที�เหนือกว่าคู่แข่งในระดบัราคา
เดียวกนั นอกจากนี�  SIM ยงัคงพฒันาคุณภาพของศูนยบ์ริการอย่างต่อเนื�องด้วยการลดระยะเวลาการซ่อม 
บริการเครื�องสาํรอง และการรับซื�อเครื�องรุ่นเก่าที�ไม่คุม้ค่าสาํหรับลูกคา้ในการที�จะส่งซ่อม ผ่านร้าน i-mobile 
by SAMART และตวัแทนจาํหน่ายของ SIM ทั�วประเทศ 

 
SIM  สื�อสารกบัตลาดเพื�อสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกคา้ผา่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย ทั�งในรูปแบบ Above the Line เช่น การลงโฆษณาตามสื�อต่างๆ ทั�งทางโทรทศัน์ วิทยุ สิ�งพิมพ ์และ
ดิจิตอลมีเดีย และในรูปแบบ Below the Line เช่น การจดัทาํกิจกรรม ณ จุดขาย รวมถึงกิจกรรมโรดโชวท์ั�ว
ประเทศอย่างต่อเนื�อง อีกทั�ง การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าผ่านการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer 
Relationship Management: CRM) ผ่าน i-Club เช่น การมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ในการซื�อสินคา้และบริการ
จากร้าน i-mobile by SAMART และร้านคา้ชั�นนาํต่างๆ  อีกมากมาย รวมไปถึงการสื�อสารกบัลูกคา้ผ่าน
โซเชียลมีเดียและบทความรีวิวผลิตภณัฑต์ามเวบ็ไซตต่์างๆ 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

SIM แบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่มตามลกัษณะการใช้งานโทรศพัทเ์คลื�อนที� และรูปแบบการใช้
ชีวิต ดงันี�  

• กลุ่มที� 1 คือ ผูที้�ชื�นชอบเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั ชอบความตื�นเตน้ และทา้ทายสิ�งใหม่ และมีความตอ้งการใช้
งานสมาร์โฟนที�มีเอกลกัษณ์โดดเด่นและทรงประสิทธิภาพ 

• กลุ่มที� 2 คือ ผูที้�มีความคุน้เคยในการใชง้านสมาร์ทโฟนและตดัสินใจเลือกซื�อสมาร์ทโฟนตามการใชง้านจริง 

• กลุ่มที� 3 คือ ผูที้�ตอ้งการเปลี�ยนจากฟีเจอร์โฟนมาเป็นสมาร์ทโฟน โดยมองหาสมาร์ทโฟนที�มีราคาไม่
แตกต่างจากฟีเจอร์โฟนมากนกั แต่สามารถตอบสนองประสบการณ์การใชง้านแบบสมาร์ทโฟนได ้

• กลุ่มที� 4 คือ ผูที้�ยงัพอใจกบัโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบฟีเจอร์โฟน ซึ� งยงัคงใช้งานง่าย แต่รองรับการใช้งาน
มลัติมีเดียอื�นๆ ดว้ย 

• กลุ่มที� 5 คือ ผูที้�ใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�เพื�อการโทรออกและรับสายเป็นหลกั 
 

1.2)   การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงในรูปแบบมัลติมีเดยี 

SIM  มุ่งมั�นกบัการคดัสรรเนื�อหาสาระใหม่ๆ ทนัต่อเหตุการณ์และยคุสมยั เพื�อให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการพฒันารูปแบบในการนาํเสนอที�แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เช่น ธุรกิจ 
Horoworld ที�ไม่ไดห้ยดุเพียงแค่การรับดูดวงทางหน้าร้าน เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์แต่ SIM ต่อยอดไปถึงการ
รับจดักิจกรรมพิเศษที� เกี�ยวข้องกับโหราศาสตร์ตามรูปแบบที�ลูกค้าต้องการ นอกจากนี�  SIM ยงัพฒันา
หลกัสูตรโหราศาสตร์ที�ผา่นการรับรองจากสาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื�อเป็น
การสนบัสนุนวิชาชีพโหราศาสตร์อีกทางหนึ�งดว้ย 

ดว้ยความทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียด ธุรกิจ EDT GUIDE จึงเติบโตขึ�นอย่างโดดเด่น SIM จึงขยายธุรกิจ
มากกว่าการบริหารผ่านทางเว็บไซต์ โดยการจดัทาํสื�อสิ� งพิมพ์เพื�อจาํหน่ายและแจกฟรี การจดัทาํรายการ
โทรทศัน์ “EDT by Travel Channel Thailand” เพื�อสร้างแบรนด์ EDT GUIDE ให้เป็นที�รู้จกัมากยิ�งขึ�น รวมถึง
การพฒันา e-book และแอพพลิเคชั�น เพื�อให้บริการของเราเขา้ลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือคนทุกเพศทุกวัยที�ต้องการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล เพื�อตอบสนองการใช้
ชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทั�วไป และสาระความบนัเทิงต่างๆ ผ่านบริการ BUG หรือขอ้มูลเกี�ยวกบัดวง
ชะตาผา่นทางบริการ Horoworld หรือขอ้มูลเพื�อการสงัสรรคอ์ยา่งบริหาร EDT Guide ซึ� งบริษทัเชื�อว่าขอ้มูลเหล่านี�
เป็นขอ้มูลที�อยูใ่นความสนใจของลูกคา้ทุกกลุ่ม ไม่จาํกดัเฉพาะอยูที่�สายอาชีพ รายได ้หรือถิ�นฐาน 

 
1.3)       การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื?อนที?ระบบ 3G (MVNO) 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 

SIM เนน้ใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเป็นหลกัสาํคญัในการแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รายอื�น โดยมอบความ
คุม้ค่าสูงสุดในการใชง้านให้กบัผูใ้ชบ้ริการของ SIM ซึ� งอตัราค่าบริการที�นาํเสนอจะเป็นอตัราเดียว (Single rate) 
0.49 บาท ทุกบริการ 

กลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์ (Product Strategy) 

SIM  มีการนาํเสนอแพก็เกจบริการ 3G ที�มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มีพฤติกรรมการใชง้าน
ที�แตกต่างกนั โดยแพก็เกจบริการที� SIM ไดน้าํเสนอในปี 2557 ที�ผา่นมา มีดงันี�  

• Bundled package กบัเครื�องลูกข่ายของ i-mobile 
แพก็เกจดงักล่าวเป็นแพก็เกจที�ทาํให้ SIM ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมากในการขยายฐานผูใ้ช้บริการ 3G 
ไดเ้ป็นจาํนวนมาก โดย SIM ไดมี้การ Bundled ซิมการ์ดกบัทั�งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตนอกจากนี�  Bundled 
package ยงัมีขอ้ดีที�ช่วยให้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 3G มีอตัราการยกเลิกบริการที�ค่อนขา้งตํ�า 

• Bundled package กบัเครื�องลูกข่ายที�จาํหน่ายบน IT Chain 
SIM เพิ�มช่องทางในการ Bundle ซิมการ์ดกบัเครื�องลูกข่าย โดย SIM ไดอ้อก Bundled package กบัเครื�อง
ลูกข่ายที�จาํหน่ายบนช่องทาง IT Chain เช่น Banana IT, IT City, J.I.B. Computer,  M-Link, พีทีอี, วิรัตน์
มาลี, แกรมมี�อะโกร เป็นตน้ ซึ� งจากการดาํเนินการดงักล่าวในช่วงปีที�ผ่านมา ถือว่าช่องทาง IT chain เป็น
ช่องทางที�มีศกัยภาพเป็นอยา่งมากในการขยายจาํนวนผูใ้ช้บริการ i-mobile 3GX 

• Smartphone Package 
แพก็เกจสําหรับการโทรและเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ต สาํหรับเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็น
หลกั โดย SIM นาํเสนออตัราค่าบริการหลากหลายระดบัราคา ตั�งแต่เดือนละ 199 จนถึง 699 บาทต่อเดือน เพื�อเจาะ
กลุ่มลูกคา้ที�เป็นกลุ่ม Entry level จนถึงกลุ่ม Premium level 

• Net Package 
 แพก็เกจสาํหรับการเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั�น สาํหรับเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มีการใช้งานแท็บเล็ตเป็น

หลกั โดย SIM นาํเสนออตัราค่าบริการหลากหลายระดบัราคา ตั�งแต่เดือนละ 199 จนถึง 799 บาทต่อเดือน 
เพื�อเจาะกลุ่มลูกคา้ที�เป็นกลุ่ม Entry level จนถึงกลุ่ม Premium level 

• Segment SIM 
ในปีที�ผา่นมา SIM เนน้กลยทุธ์นาํเสนอบริการแบ่งแยกตามความตอ้งการในการใชง้าน และไลฟ์สไตลใ์นการ
บริโภค Content ที�แตกต่างกนั โดยซิมการ์ดรูปแบบใหม่จะเจาะกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม เช่น ซิมผลรวม ซิมพม่า 
เป็นตน้ 

• On Top Package 
SIM ได้นาํเสนอแพ็กเกจเสริมเพื�อตอบสนองความตอ้งการในการใช้งานบางบริการที�แตกต่างกนัในแต่ละ
กลุ่มผูใ้ช้งาน เช่น Unlimited Facebook, Unlimited LINE, Net unlimited, Unlimited Whatsapp เป็นตน้ โดย
แพก็เกจเหล่านี� ค่อนขา้งไดรั้บความสนใจในการสมคัรใช้งานจากผูใ้ช้บริการ เนื�องจากผูใ้ช้บริการสามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ายต่อเดือน 
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• Unlimited Package 
แพก็เกจสาํหรับกลุ่มลูกคา้ที�มีการใช้งานบริการขอ้มูลที�ค่อนขา้งสูง และตอ้งการควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการแต่ละเดือน โดยลูกคา้สามารถใชง้านบริการขอ้มูลไดอ้ยา่งไม่จาํกดั โดยจะมีเงื�อนไขว่าหากลูกคา้มีการ
ใชเ้งินเกินกวา่จาํนวน MB ที�กาํหนด ความเร็วในการใชง้านจะถูกลดลงเหลือเพียง 384 kbps 

• Corporate Package 
แพก็เกจสาํหรับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประเภทองคก์ร เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และกลุ่มองคก์ร
ขนาดใหญ่ (Enterprise) เป็นตน้ 

กลยุทธ์ด้านการสื?อสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

ในช่วงปีที�ผ่านมา SIM เน้นการสื�อสารทางการตลาด Below the line เป็นหลกั โดยการจดักิจกรรมทางการตลาด 
(Event marketing) ตามห้างสรรพสินคา้ อาคารสํานักงาน นิคมอุตสาหกรรม เพื�อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
โดยตรง รวมถึงไดร่้วมงานแสดงสินคา้ทางดา้นไอทีสาํคญัอยา่งต่อเนื�อง เช่น งาน Mobile Expo และงาน Commart 
เป็นตน้ โดยรูปแบบบูธของบริษทัจะมี Experience zone เพื�อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้งานของลูกคา้ ซึ� งใน
โซนดงักล่าวลูกคา้สามารถทดสอบความเร็วในการใช้งานไดด้ว้ยตวัเอง นอกจากนี�  SIM ก็ไดมี้การประชาสัมพนัธ์
บริการผ่านสื�อ Above the line ควบคู่กบักิจกรรม Below the line เพื�อสร้างการรับรู้ในแบรนด์  (Brand awareness) 
ของ i-mobile 3GX ซึ� งบริษทัเน้นโฆษณาผ่านสื�อออนไลน์ (Online marketing) เป็นหลกั เนื�องจากเป็นสื�อที�มี
ประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

กลยุทธ์ด้านการบริการหลงัการขาย (After Sale Service Strategy)  

การให้บริการหลงัการขายนั�น SIM แบ่งงานดา้นบริการหลงัการขายออกเป็น 4 ประเภทหลกั ดงันี�  

 
• บริการรับเรื�องร้องเรียนปัญหาในการใชง้าน 

ปัจจุบนั SIM มีช่องทางติดต่อสื�อสารกบัผูใ้ช้บริการผ่าน 3 ช่องทางหลกัๆ คือ Call center, LINE, Facebook 

ในการอาํนวยความสะดวกสบายในการติดต่อกบั SIM ซึ� งทั�ง 3 ช่องทางให้บริการตลอด 24 ชั�วโมง 

• บริการเติมเงิน 

ในปัจจุบนั SIM มีช่องทางให้บริการเติมเงินครบทุกช่องทางเทียบเท่ากบัผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รายอื�นๆ 

สาํหรับช่องทางเติมเงิน Offline เช่น ร้าน i-mobile 3GX ร้าน i-mobile ตวัแทนจดัจาํหน่าย ร้านสะดวกซื�อ ห้าง 

Hyper mart ตู ้ATM ตูบุ้ญเติม ร้านหนงัสือชั�นนาํ ePay, U top up, Call center เป็นตน้ ช่องทางเติมเงิน Online 

เช่น Internet banking, Mobile banking, เวบ็ไซตข์อง i-mobile 3GX (www.i-mobile3gx.com), i-mobile 3GX 

mobile application, Paysbuy เป็นตน้ 

• บริการชาํระค่าบริการรายเดือน 

ในปัจจุบนั SIM มีช่องทางรับชาํระค่าบริการรายเดือนครอบคลุมในทุกรูปแบบ เทียบเท่ากบัผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�รายอื�นๆ ทั�งช่องทาง Offline และ Online โดยช่องทาง Offline เช่น ร้าน i-mobile, ร้าน i-

mobile 3GX, Counter service, ตู ้ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร หักค่าบริการผ่านบตัรเครดิต ห้าง Tesco 

Lotus, Big C เป็นตน้ สาํหรับช่องทาง Online เช่น Internet banking, Mobile banking เป็นตน้ 

• แอพพลิเคชั�น i-mobile 3GX 

SIM ไดเ้ปิดตวัแอพพลิเคชั�น i-mobile 3GX ให้บริการกบักลุ่มผูใ้ช้บริการระบบเติมเงิน เพื�ออาํนวยความ

สะดวก เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ, โบนสัคงเหลือ, ช่องทางในการสมคัรแพก็เกจเสริม, ช่องทางในการ

เติมเงิน และช่องทางในการตรวจสอบและรับสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นตน้ 
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กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายที� SIM ได้ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื�องในปี 2557 จะเป็นกลุ่มลูกคา้ประเภท 
Budget user โดย SIM จะมีทีมงานขายตรงไปนาํเสนอบริการ 3G ตามสถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ราชการต่างๆ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ดงันี�   

• กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตามเมืองเศรษฐกิจหลกัๆ   

• กลุ่มพนกังานโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  

• กลุ่มแรงงานต่างดา้ว   

• กลุ่มขา้ราชการ 

• กลุ่มลูกคา้องคก์ร (Enterprise and SME) 

   
2. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

2.1)    โทรศัพท์เคลื?อนที? 

SIM มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์่านหน้าร้าน i-mobile by SAMART ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายเครื�องใช้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ กลุ่มร้านขายอุปกรณ์สื�อสาร กลุ่มร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านคา้ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย 
รวมถึงเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ และการจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์i-mobile ในรูปแบบของ Online Store 

นอกจากนี�  SIM ยงัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของการค้าส่ง ให้กับตวัแทนจาํหน่ายทั�งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสินคา้ทั�งหมดจะไดรั้บการประกนัคุณภาพจาก SIM 

สาํหรับร้านคา้ในรูปแบบแฟรนไชส์นั�น SIM ไดเ้ปิดโอกาสให้กบัผูที้�สนใจเขา้มาร่วมเป็นแฟรนไชส์ใน 2 
ลกัษณะ คือ  

1)  แฟรนไชส์ในรูปแบบของของร้าน i-mobile by SAMART ซึ� งเป็นร้านคา้ที�มีพื�นที�ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ โดย SIM จะเป็นผูจ้ดัเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเงิน และการบริหารสินคา้คงคลงั โดย
ระบบการบริหารสินคา้คงคลงัจะถูกเชื�อมต่อกบัสาํนกังานใหญ่ เพื�อให้สามารถบริหารสินคา้คงคลงัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

2)  แฟรนไชส์ในรูปแบบของตูจ้าํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� (Kiosk) โดยบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมตูจ้าํหน่าย 
พร้อมกบัการสนบัสนุนดา้นการจดัส่งสินคา้ให้กบัแฟรนไชส์ 

 
2.2)    การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงในรูปแบบมัลติมีเดยี 

เนื�องจาก SIM ตระหนกัดีว่าลูกคา้ของเรามีความตอ้งการในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบที�แตกต่างกนัไป SIM จึง
พยายามนาํเสนอบริการผ่านช่องทางที�หลากหลาย เพื�อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกที�สุด โดย
อาจแยกตามประเภทของบริการได ้ดงันี�  

• BUG1900 ให้บริการผา่นระบบตอบรับอตัโนมติัทางโทรศพัท ์

• BUG1113 ให้บริการผา่นเจา้หนา้ที�รับสาย 

• BUG2Mobile ให้บริการในรูปแบบของสื�อผสม 

• Horoworld ให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์หนา้ร้าน โทรศพัท ์และกิจกรรมพิเศษ 

• EDT ให้บริการผา่นทางเวบ็ไซต ์สื�อสิ�งพิมพ ์และรายการโทรทศัน์ 
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2.3)   การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื?อนที?ระบบ 3G (MVNO) 

ในปี 2557 นั�น SIM เน้นกระจายทีมงานขายตรง (Direct sales) และสร้างเครือข่ายตวัแทนจาํหน่ายซิมการ์ด
และเติมเงินรายย่อย เพื�อกระจายซิมการ์ดให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากนี� ช่องทางที� SIM ยงัคงจดั
จาํหน่ายในช่องทางเดิมที� SIM มีอยู ่ดงันี�   

• ร้าน i-mobile by SAMART และร้าน i-mobile 3GX 

• ตวัแทนจดัจาํหน่าย (Dealer)  

• ร้านสะดวกซื�อ (Convenient store) เช่น 7-11, Tesco Lotus Express, 108 shop เป็นตน้  

• Hyper mart เช่น Tesco Lotus, Big C เป็นตน้  

• IT Chain เช่น Banana IT, IT City, J.I.B Computer, M-Link เป็นตน้ 

• Corporate sale ปัจจุบนั SIM ไดเ้พิ�มทีมงานดูแลลูกคา้องคก์รมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง โดยแบ่งทีมงานตาม
ประเภทขององคก์ร เช่น กลุ่ม Enterprise กลุ่ม Government กลุ่ม SME เป็นตน้ 
 

3.      ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
            

3.1)  โทรศัพท์เคลื?อนที?  

สภาพการแข่งขัน 

ความรุ่งเรืองของธุรกิจในยคุดิจิตอลเป็นเรื�องที�เปลี�ยนไดอ้ยา่งรวดเร็วชั�วขา้มคืน ในแง่ของตลาดสมาร์ทโฟน
ในตลาดโลก มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก ที�เห็นไดช้ดัคือ เหตุการณ์ที�ยกัษใ์หญ่แห่งวงการอิเล็กทรอนิกส์อยา่ง        
“ซมัซุง” (Samsung) จากเกาหลีใต ้ที�ขี�กระแสสมาร์ทโฟนจนขึ�นเป็นผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนอนัดบัหนึ� งของโลก
แทน “โนเกีย” (Nokia) ตั� งแต่ปี 2554 นั�น กลบัมียอดขายลดลงเป็นครั� งแรกในปีที�ผ่านมา ซึ� งเป็นผลสืบ
เนื�องมาจากการก้าวขึ�นมาท้าชิงตาํแหน่งผูน้ําตลาดของบริษทัผลิตมือถือจากจีน ไม่ว่าจะเป็น “เสี� ยวหมี�” 
(Xiaomi) ซึ� งเป็นบริษทัผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของจีน ที�เพิ�งจะเปิดตวัโทรศพัท์มือถือของตวัเองเมื�อ 3 ปี
ก่อนเท่านั�น แต่สามารถทาํยอดขายกระโดดขึ�นมาเป็นอนัดบั 3 สาํหรับไตรมาส 3 ของปีที�ผ่านมา เป็นรองแค่ 
“ซมัซุง” และ “แอปเปิล” (Apple) เท่านั�น 

แต่ “เสี�ยวหมี�” ก็ครองตาํแหน่งที� 3 ไดไ้ม่กี�ชั�วโมง เพราะในวนัเดียวกนันั�นเอง “เลโนโว” (Lenovo) จากจีนก็
ประกาศซื�อ Motorola Mobility จาก “กูเกิล” (Google) ซึ� งมีผลให้ “เลโนโว” อา้งยอดขายมือถือตาํแหน่งที� 3 
ไดท้นัที ทาํให้ตาํแหน่งที� 3 กลายเป็นการแยง่ชิงกนัระหว่าง “เสี�ยวหมี�” “เลโนโว” และ “หัวเหว่ย” (Huawei) 
จากจีน กบั “แอลจี” (LG) จากเกาหลีใต ้ปัญหาของเจา้ตลาดอยา่ง “ซมัซุง” คือ แมจ้ะยงัขายไดม้าก แต่กาํไร
กลบัหดตวัลงอยา่งมาก แสดงให้เห็นวา่การมีส่วนแบ่งตลาดมากที�สุด ไม่ไดแ้ปลวา่จะมีกาํไรสูงสุด เพราะนี�คือ
ยคุดิจิตอลที�กติกาการแข่งขนัปรับเปลี�ยนตลอดเวลา 

ในปีที�ผา่นมา จะเห็นวา่สมาร์ทโฟนที�มีราคาถูกกว่าและประสิทธิภาพไม่ดอ้ยกว่าจากจีนกาํลงัเขา้มามีบทบาท
กบัตลาดอยา่งมาก จีนกาํลงัมาแรงในดา้นสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมจะสู้กบัแบรนดที์�ติดตลาดมาก่อนใน
ทุกสนาม ไม่วา่จะเป็นในเรื�องราคา เทคโนโลยี การตลาด และที�สาํคญัคือการสร้างแบรนด์ระดบัโลกที�ผูเ้ล่น
ในตลาดต่างทราบกนัดีวา่ไม่มีใครสามารถอา้งความเป็นผูน้าํไดย้ืนยาว เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคปรับเปลี�ยน
ตลอดเวลา และเมื�อมีทางเลือกมากขึ�น ผูบ้ริโภคจึงยดึติดกบัแบรนดน์อ้ยลงอยา่งมาก 

สําหรับตลาดในประเทศไทย ภาพรวมทั�งสมาร์ทโฟนและฟีเจอร์โฟนตอ้งยอมรับว่าค่อนขา้งอิ�มตวั โดยที�
สดัส่วนของสมาร์ทโฟนเพิ�มขึ�นอยา่งชดัเจน และเป็นปีแรกที�ยอดขายของสมาร์ทโฟนมากกว่าฟีเจอร์โฟน ซึ� ง
ประเทศไทยเป็นประเทศที�  3 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตามหลงัสิงคโปร์และมาเลเซีย ที�มีสัดส่วนสมาร์ท
โฟนสูงกว่าฟีเจอร์โฟน ปรากฏการณ์ที�ต้องจบัตามองสําหรับตลาดไทยคือ การเติบโตอย่างต่อเนื�องของ
สมาร์ทโฟนตลาดล่าง (ระดบัราคาตํ�ากวา่สามพนับาท) และการอิ�มตวัของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ซึ� งปัญหานี�
เกิดขึ�นกบัทุกแบรนด์ ทาํให้การแข่งขนัในปีที�ผ่านมาเป็นไปอย่างยากลาํบาก โดยจะเน้นไปที�การนาํเสนอ
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ความคุม้ค่าดา้นราคา ประสิทธิภาพที�เหนือกว่า และการสร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์ตนเองให้โดดเด่นเป็นที�
จดจาํกบักลุ่มลูกคา้ 

ในตลาดบน (สมาร์ทโฟนระดบัสองหมื�นบาทขึ�นไป) ภาวะตลาดเริ�มอิ�มตวัแลว้ คือ ลูกคา้กลุ่มที�มีรายไดพ้อจะ
ซื�อสมาร์ทโฟนระดบันี�  ต่างก็มีสมาร์ทโฟนกนัหมดแล้ว และยงัไม่มีแนวโน้มที�จะเปลี�ยนเครื�องใหม่มากนัก 
เนื�องจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เองก็ยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงมากนกัทั�งในดา้นของรูปลกัษณ์และเทคโนโลย ี

ในตลาดกลาง คู่แข่งต่างปรับตวัให้สามารถแข่งขนักบัเจา้ตลาดอย่าง “ซัมซุง” ได้ เทียบกบัเมื�อ 2-3 ปีก่อน 
สมาร์ทโฟนของบริษทัเหล่านี�  อยา่ง “โซนี�” (Sony) “แอลจี” (LG) และ “เอชทีซี” (HTC) มีความสามารถที�ดอ้ย
กวา่มาก แต่ในปัจจุบนั สมาร์ทโฟนเหล่านี� มีความแตกต่างกนัไม่มากในแง่ของประสิทธิภาพ อีกทั�ง ชิ�นส่วนที�
ใชผ้ลิตส่วนใหญ่ก็มาจากบริษทัเดียวกนัแทบทั�งหมด จุดต่างมีแค่แบรนด์และการออกแบบเท่านั�น นอกจากนี�
แลว้ ยงัมีผูเ้ล่นหนา้ใหม่อยา่ง “เอซุส” (Asus) ที�ร่วมมือกบั “อินเทล” (Intel) ซึ� งสามารถแยง่ส่วนแบ่งตลาดไป
ไดพ้อสมควร และสร้างตวัเองขึ�นมาเป็นคู่แข่งสาํคญัในวงการไดส้าํเร็จ 

แต่ที�น่าสนใจที�สุดคือตลาดล่าง ที�ถึงแมว้่าไอ-โมบายจะยงัครองความเป็นผูน้าํตลาดอยูใ่นปัจจุบนั แต่ในปีที�
ผ่านมาก็ตอ้งฟันฝ่ากบัการแข่งขนัจากแบรนด์จีนและอินเดียที�ทาํของดีราคาถูกมาเจาะตลาดบา้นเรา รวมทั�ง
สมาร์ทโฟนจากตลาดกลางที�แข่งขนักนัดา้นราคาอยา่งดุเดือด ประกอบกบัการที�คนเริ�มมีรายไดเ้พียงพอที�จะ
หาซื� อสมาร์ทโฟนเครื� องแรกมาใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับการกลยุทธ์ด้านการตลาดของ AIS ที�จัด
โปรโมชั�นค่าบริการพร้อมเสนอขายสมาร์ทโฟนแบรนด์ “ลาวา” (Lava) เพื�อกระตุน้การโอนยา้ยเครือข่ายจาก 
2G เป็น 3G ซึ� งประสบความสาํเร็จอยา่งมาก จนถือไดว้า่เป็นไฮไลทข์องตลาดล่างในปีที�ผา่นมา 

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากแนวโนม้การสื�อสารออนไลน์ที�สูงขึ�น ประกอบกบัการแข่งขนัดา้นคุณภาพและค่าบริการจากผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายที�กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคใช้งานมากขึ�น ทาํให้เชื�อว่าตลาดสมาร์ทโฟนในปีหน้าจะยงัเติบโตต่อเนื�อง 
เบียดบทบาทของฟีเจอร์โฟนให้มีความสาํคญัลดลง ซึ� งคาดว่าภายในปีหน้า ประเทศไทยจะมีผูใ้ช้สมาร์ทโฟน
เป็นสดัส่วนครึ� งหนึ� งของประชากรทั�งหมด 

ตลาดสมาร์ทโฟนระดบักลางและล่างยงัคงเป็นตลาดที�น่าจบัตามอง ดว้ยเหตุผลที�เทคโนโลยีในปัจจุบนัมีตน้ทุน
ถูกลง และผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกว่าเดิม รวมทั�งมีผูผ้ลิตชิ�นส่วนหลกัๆอยูเ่พียงไม่กี�ราย ไม่
ว่าจะเป็น หน้าจอ กลอ้ง และหน่วยประมวลผล ทาํให้สมาร์ทโฟนที�ผลิตออกมาจากแต่ละบริษทัไม่มีความ
แตกต่างกนัในแง่ของประสิทธิภาพและการใช้งาน อีกทั�งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เมื�อมีทางเลือกมากขึ�น ก็
จะมีความยึดติดในแบรนด์น้อยลง และตดัสินใจเลือกซื�อสมาร์ทโฟนตามการใช้งานจริงมากขึ�น มีความ
คุม้ค่าดา้นราคา และมีการออกแบบและวสัดุการผลิตที�ดีมีคุณภาพ ซึ� งแนวโน้มนี� จะผลกัดนัให้ผูผ้ลิตสมาร์ท
โฟนหันไปให้ความสาํคญักบัการสร้างแบรนด์ ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนที�ผูใ้ช้งานจะไดรั้บให้
แตกต่างจากคู่แข่ง และการออกแบบการใช้งานที�สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้มากขึ�น 

อีกหนึ�งสิ�งที�คาดวา่จะไดเ้ห็นกนัในปีนี�  คือ การเขา้มามีบทบาทจากคู่แข่งรายใหม่โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ๆจาก
จีนที�เน้นกลยทุธ์ความคุม้ค่าดา้นราคาเป็นหลกั ซึ� งจะทาํให้แบรนด์ระดบัโลกอยา่ง “ซมัซุง” “โซนี�” “แอลจี” 
และ “เฮชทีซี” หนัมาสนใจกบัการทาํสมาร์ทโฟนในตลาดระดบักลางและล่างอยา่งจริงจงั เพื�อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาด โดยเนน้ไปที�ความน่าเชื�อของแบรนด ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง “ซมัซุง” และ “โซนี�” ที�จะอาศยัความเป็นผูน้าํ
ดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสร้างความแตกต่างให้กบัแบรนด์ตนเอง ผ่านนวตักรรมการ
ทาํงานร่วมกนัของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบรนด์เดียวกนั หรือแมก้ระทั�ง “โนเกีย” (Nokia) ที�ถูกควบรวม
กิจการไปเรียบร้อยแลว้ และจะมีการรีแบรนด์ใหม่ในปีนี�  โดยจะขยบัขึ�นมาเป็น “วินโดวส์โฟน” (Windows 
Phone) อยา่งเตม็ตวั พร้อมทั�งความพยายามที�จะสร้างจุดแข็งของตนเองผ่านการมีระบบปฏิบติัการของตนเอง 
อยา่งที� “แอปเปิล” เคยทาํสาํเร็จมาแลว้ 

3.2)     การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงในรูปแบบมัลติมีเดยี  

               สภาพการแข่งขัน 
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ภาวะอุตสาหกรรมในปีที�ผ่านมา เปลี�ยนแปลงไปมากเนื�องจากเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาที�พฒันามากขึ�น ทาํให้
ตลาดการให้บริการเปลี�ยนไป ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือบริการที�คล้ายคลึงกนัไดด้ว้ยตน้ทุนที�ต ํ�ากว่าและ
สะดวกกว่าเดิม ทาํให้การแข่งขนัไม่ได้จาํกดัอยู่เพียงการแข่งขนัระหว่างหน่วยธุรกิจเท่านั�น แต่ทุกบริษทัต่างตอ้ง
แข่งขนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนไป ซึ� งพึ�งพาแหล่งขอ้มูลข่าวสารแบบเดิมน้อยลง แต่ให้ความสนใจกบัความ
เคลื�อนไหวบนสังคมออนไลน์ ความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของผูใ้ช้งานดว้ยกนัเองมากขึ�น ปัจจยัเหล่านี� ลว้น
ทาํให้ทุกธุรกิจตอ้งพยายามปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้วา่เทคโนโลยกีารสื�อสารในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอยา่งกา้วกระโดด และทาํให้ผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงรูปแบบต่างๆไดส้ะดวกมากยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัมีตน้ทุนที�ต ํ�ากว่าเดิม
มาก ทาํให้ธุรกิจต่างตอ้งปรับตวั โดยการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริการของตน รวมทั�งสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ ที�
พึ�งพิงรายได้ทางตรงจากผูบ้ริโภคน้อยลง แต่พฒันารูปแบบการให้บริการแบบใหม่และสร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

 
3.3)    การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื?อนที?ระบบ 3G (MVNO) 

สภาพการแข่งขัน  

ในช่วงปีที�ผ่านมานั�น ราคาของอุปกรณ์ประเภท Smartphone, Tablet PC ทั�ง Inter brand และ Local brand มี
ราคาลดลงอยา่งต่อเนื�อง โดยราคาของ Smartphone มีราคา 2 พนักว่าๆ และ Tablet PC ราคา 4 พนักว่าๆ ก็
สามารถใชง้านเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G ได ้ส่งผลให้ลูกคา้ส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ดงักล่าวได้
ง่ายขึ�น ประกอบกบักระแสความนิยมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแอพพลิเคชั�นแชทออนไลน์ เช่น 
Facebook Instagram Youtube LINE Whatsapp เป็นตน้ ที�มีการใชง้านอยา่งแพร่หลายในทุกกลุ่มผูบ้ริโภค ทุก
สาขาอาชีพ และทุกเพศทุกวยั จากทั�งสองปัจจยัดงักล่าวเป็นแรงขบัเคลื�อนที�สาํคญัที�ทาํให้ความตอ้งการใช้งาน
บริการขอ้มูล (Data service) ผ่านอุปกรณ์สื�อสารไร้สายมีการเติบโตขึ�นอยา่งมาก ดงัจะเห็นได้จากจาํนวน
ผูใ้ช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G มีอตัราการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด โดยขอ้มูลจาํนวนเลขหมายบนระบบ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G  ณ สิ�นปี 2557 คาดการณ์ว่าจะมีจาํนวนประมาณ 73.5 ลา้นเลขหมาย เติบโตจากสิ�นปี 
2556 ที�มีเลขหมายบนระบบ 3G เพียง 25.6 ลา้นเลขหมาย โดยผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ทุกรายต่างร่วมมือ
กบัพนัธมิตรผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต เช่น Apple, Samsung, HTC และ LG เป็นตน้ ในการนาํเสนอสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่เป็นรายแรก นอกจากนี� ยงัออก Smartphone แบรนด์ตนเอง ราคาถูก เพื�อโน้มน้าวให้ผูใ้ช้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบ 2G เปลี�ยนมาจากระบบ 3G ง่ายขึ�น  รวมทั�งมีการนาํเสนอแพ็กเกจที�หลากหลาย
เหมาะสมกบัการใช้งานสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เชื�อมต่อแต่ละประเภท เช่น  แพก็เกจโทรและบริการขอ้มูล
สาํหรับกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟน แพก็เกจเฉพาะบริการขอ้มูลสาํหรับกลุ่มผูใ้ชแ้ท็บเล็ต เป็นตน้ ซึ� งแพก็เกจหลกัมี
ทั�งแบบคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานเป็นนาที MB และค่าบริการแบบเหมาจ่าย โดยระดับราคา
ค่าบริการของลูกคา้ระบบเติมเงินเริ�มตน้ตั�งแต่ 199 จนถึง 999 บาท ซึ� งครอบคลุมผูบ้ริโภคทุกกลุ่มตั�งแต่กลุ่ม
ระดบัล่างจนถึงกลุ่มระดบัพรีเมี�ยม 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากพฤติกรรมในการใช้งานของผูบ้ริโภคในปี 2557 ที�เกิดขึ�นนั�น จะเห็นไดว้่าความตอ้งการในการใช้งาน
บริการขอ้มูล (Data service) มีการเติบโตขึ�นอย่างต่อเนื�อง จากความตอ้งการของลูกคา้ในการเขา้ถึงขอ้มูล
อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื�อสารไร้สายมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็นสื�อสังคมออนไลน์ (Social media) การแชทออน
ไลน์ หรือการคน้หาขอ้มูล (Search) หรือการดูคลิปวีดีโอ รายการยอ้นหลงั ละครยอ้นหลงั ผ่าน YouTube ที�มี
การเติบโตในการใชง้านมากขึ�นอยา่งกา้วกระโดด จากการเติบโตของความตอ้งการในการใช้งานบริการ Data 
service ของลูกคา้ส่วนใหญ่ ทาํให้พฤติกรรมในการเลือกใช้งานบริการ Data service เริ�มมีการเปลี�ยนแปลง
จากการสมคัรใชง้านแบบคิดค่าบริการเป็น MB เป็นแพก็เกจประเภทเหมาจ่าย (Unlimited package) ซึ� งจะช่วย



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2557 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

34

ทาํให้ลูกคา้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได ้ทาํให้แนวโน้มของแพก็เกจบริการที�จะไดรั้บความนิยมในปีหน้าจะ
เป็นแพก็เกจประเภทเหมาจ่าย (Unlimited package) ทั�งในรูปแบบแพก็เกจหลกั และแพก็เกจเสริม 

 

ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 
1. โทรศัพท์เคลื?อนที? 

SIM ทาํการออกแบบและพฒันาโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ผ่านการ
ว่าจา้งผูผ้ลิตในต่างประเทศ ให้ทาํการผลิตโทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตแ้บรนด์ “ไอ-โมบาย” ส่วนผลิตภณัฑอื์�นๆ เช่น 
อุปกรณ์เสริม ซิมการ์ด และบตัรเติมเงิน จะเป็นการจดัหามาเพื�อจาํหน่ายต่อ 

ดา้นงานบริการหลงัการขาย SIM ให้บริการผ่านร้าน i-mobile by SAMART และตวัแทนจาํหน่ายที�ไดรั้บอนุญาตใน 
3 ลกัษณะ คือ ศูนยบ์ริการซ่อม จุดบริการซ่อม และจุดรับฝากเครื�องซ่อม ซึ� งทั�งหมดนี� จะดาํเนินงานภายใตม้าตรฐาน
ของ SIM 

 
2. การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงในรูปแบบมัลติมีเดยี 

ขอ้มูลข่าวสารที� SIM ให้บริการมีทั�งส่วนที� SIM พฒันาขึ�นมาเอง และส่วนที�รวบรวมมาจากภายนอกโดยการซื�อ
ลิขสิทธิ� หรือการร่วมมือกบัพนัธมิตร โดย SIM ทาํการจดัเก็บรวบรวมในรูปแบบของฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และเรียบ
เรียงอย่างเป็นระบบ เพื�อให้สอดคล้องกบัแต่ละช่องทางการให้บริการ รวมถึงระบบเชื�อมต่อขอ้มูลกบัผูใ้ห้บริการ
ภายนอกที�มีความชาํนาญเฉพาะทาง เพื�อให้ขอ้มูลที�ถูกนาํเสนอออกไปมีความถูกตอ้งมากที�สุด 

 

3.    การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื?อนที?ระบบ 3G (MVNO)  
SIM ซื�อบริการสําเร็จรูป (เลขหมายโทรคมนาคมและ Airtime) จากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพื�อนาํมา
ให้บริการต่อภายใตแ้บรนด์ i-mobile 3GX แก่กลุ่มผูใ้ช้บริการทั�วไป (End user) และกลุ่มผูใ้ช้บริการระดบัองคก์ร 
(Corporate user) SIM เน้นใช้กลยทุธ์ดา้นราคาเป็นหลกัสาํคญัในการแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ราย
อื�น โดยมอบความคุม้ค่าสูงสุดในการใชง้านให้กบัผูใ้ช้บริการของ SIM มีการนาํเสนอแพก็เกจบริการ 3G ที�มีความ
หลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มีพฤติกรรมการใชง้านที�แตกต่างกนั 

 

     ----รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน)   --- 
 

2.3     สายธุรกจิ  Call Center 
 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการศูนยป์ระสานงานบริการลูกคา้ (Contact Center) อยา่งครบวงจรให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน โดยในปี 
2557  สายธุรกิจ Call Center มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั  668.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  
สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย  3  บริษทั  ดงันี�    บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั  
และบริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั 

 

• บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) (“OTO”) 
  

OTO เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
แลว้เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 และดาํเนินการจดัตั�ง บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั (One To One (Cambodia) 
Company Limited) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ตั�งอยูที่� Phnom Penh, Cambodia เพื�อให้บริการแก่ลูกคา้เอกชนในประเทศกมัพูชา
ในเดือนมีนาคม 2557   
ก) ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
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ให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center Services) และให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�ง
ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ (Turnkey Total Solutions)    ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center)  ของ 
OTO มีขนาดกวา่ 2,000 ที�นั�ง (จาํนวนที�นั�งสูงสุดที� OTO จะรองรับได ้(Capacity))ในปัจจุบนั (รวมการให้บริการทั�ง
ประเภทบริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ และ บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์) 
ถูกออกแบบและติดตั�งดว้ยระบบเทคโนโลยีอนัทนัสมยัระดบัโลก   สามารถรองรับการติดต่อไดจ้ากหลากหลาย
ช่องทาง พร้อมเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ที�ให้ขอ้มูล (Customer Service Representative: CSR)  กว่า 1,990 คน   
(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) ให้บริการรับสายไดม้ากกว่า 2.36 ลา้นสายต่อเดือน  ทีมเจา้หน้าที�ของ OTO  จะเป็น
เสมือนตวัแทนของลูกคา้ในการให้บริการอยา่งมืออาชีพ โดยภายหลงัเสร็จสิ�นการทาํงาน   OTO จะจดัส่งรายงาน
การทาํงานพร้อมทั�งข้อมูลต่างๆ ของผูใ้ช้สินค้าและบริการ และรายละเอียดการดาํเนินการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า 
นอกจากนี� ลูกคา้สามารถตรวจสอบรายงานการดาํเนินงานไดจ้ากระบบ On-line Web Report  อีกทางหนึ�ง 

 
OTO  แบ่งประเภทการให้บริการเป็นดงันีG  

 

1) รับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Services) 

OTO  มีศูนยใ์นการให้บริการหลกัที�บริการบริหารจดัการ 3 แห่ง รองรับการให้บริการถึงกว่า 2,000 ที�นั�ง โดย
สามารถปรับขยายเพิ�มบริการไดภ้ายใน 2 สปัดาห์ เพื�อรองรับกบัการขยายตวัของการใชบ้ริการของลูกคา้หลกั
ของ OTO และเพื�อให้บริการแก่ลูกคา้ที�ตอ้งการจา้งเหมาแบบเต็มรูปแบบ หรือตอ้งการใช้ระบบและอุปกรณ์ 
นอกจากนี� ในบางกรณีลูกคา้อาจตอ้งการให้ OTO  จดัให้มีศูนยบ์ริการขอ้มูล ณ สถานที�ที�ลูกคา้จดัหาให้  OTO 
จะดาํเนินการออกแบบและติดตั�งอุปกรณ์ระบบโทรศพัท ์และคอมพิวเตอร์ ให้ตามที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ� งปัจจุบนั
มีการให้บริการในสถานที�ของลูกคา้อยู่มากกว่า 450 ที�นั�ง OTO แบ่งการให้บริการศูนยข์อ้มูลออกเป็น 3 
ประเภทยอ่ยๆ ดงันี�  

     

1.1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

 Management Service) 

OTO ให้บริการรับจา้งเหมาดาํเนินศูนยบ์ริการขอ้มูลอย่างเต็มรูปแบบแก่องคก์รที�ตอ้งการมี Contact 

Center ไวใ้ชง้านแต่ไม่ตอ้งการที�จะลงทุนจดัตั�งระบบเอง ลูกคา้ของ  OTO สามารถลดตน้ทุนการดาํเนิน 

งานโดยการว่าจา้งใช้บริการ Outsourced Contact Center แบบเต็มรูปแบบ  โดย OTO มีการให้บริการ

แก่ลูกคา้ทั�งที�เป็นแบบโครงการระยะยาว และโครงการระยะสั�น เช่น 

- การสาํรวจขอ้มูลหรือความคิดเห็นทางโทรศพัท ์(Tele-survey)  
- การขายสินคา้หรือบริการทางโทรศพัท ์(Tele-sales) 
- การบริการลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Care) 
- บริการรับเรื�องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงรับคาํติชม และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (Complaint Handling)  
- การดูแลบริหารกิจกรรมการตลาดต่างๆ  

 

ในการจา้งเหมาการให้บริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced 

Contact Center Management Service) นี�  ทีมงานที�เชี�ยวชาญในงานบริหารการให้บริการศูนยลู์กคา้

สัมพนัธ์ในด้านต่างๆ จะเป็นผูบ้ริหารจดัการ Contact Center เพื�อให้บริการขอ้มูลข่าวสาร หรือ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จแก่ผูใ้ช้บริการ (End User) แทนลูกคา้ของ OTO  โดยที� OTO เป็น 

ผูจ้ดัเตรียมสถานที� ระบบโทรศพัท์ ระบบคอมพิวเตอร์ทั�ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั�น และ 
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เจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative) ตลอดจนเจา้หน้าที�หัวหน้างาน เจา้หน้าที�

ตรวจสอบคุณภาพให้ทั�งหมด โดยใชศู้นย ์Contact Center ของ OTO ในการให้บริการในดา้นต่างๆ  

1.2) บริการจัดหาเจ้าหน้าที?ลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) 

OTO ให้บริการจดัหาเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ เริ�มตั�งแต่การคดัสรร ฝึกอบรมเกี�ยวกบั

พื�นฐานงานบริการ หลงัจากนั�นเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์จะเริ�มเขา้ปฏิบติังาน ณ สถานที�ทาํการที�ไดต้กลง

กนักบัลูกคา้ตามสัญญา ภายหลงัจากเริ�มปฏิบติังานแลว้  OTO จะตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของ

เจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์อย่างต่อเนื�องเพื�อควบคุมมาตรฐานและรักษาระดบัคุณภาพการให้บริการของ 

OTO  

นอกจากนี� ในการส่งเจา้หน้าที�ให้บริการที�สถานที�ทาํงานของลูกคา้  OTO จะดูแลสวสัดิการพนักงาน

ของเจา้หนา้ที� เพื�อให้ลูกคา้หมดความกงัวลในการบริหารงานบุคลากรดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ และมั�นใจได้

วา่พนกังานมีความพร้อมที�จะให้บริการไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล  

การให้บริการจดัหาเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์ทั� งที�อยู่ในรูปแบบการบริการบริหารจดัการศูนยลู์กค้า

สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และการบริการ

จดัหาเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative) ในกรณีที�เป็นการขายสินคา้และ

บริการทางการเงิน (Financial Product) ไดแ้ก่ การขายประกนัภยั เจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ของ OTO 

จะตอ้งมีใบอนุญาตนายหนา้/ ตวัแทนในการปฏิบติังาน ตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ดว้ย  

1.3) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 

กรณีที�องคก์รไม่ตอ้งการลงทุนติดตั�งระบบ Contact Center เอง  OTO ให้บริการระบบศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลและอุปกรณ์ ให้องคก์รไดเ้ลือกใชบ้ริการ การให้บริการดงักล่าวช่วยให้องคก์รมีศูนยบ์ริการขอ้มูล

ที�ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และยงัสร้างความ

คล่องตวัในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

OTO ให้บริการใช้ระบบทั�งแบบภายในและภายนอกสถานที� โดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 รูปแบบ

ดว้ยกนัคือ 

1) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอปุกรณ์ ณ สถานที�ของ OTO 

 เป็นการให้บริการเหมาระบบแบบเบ็ดเสร็จเพื�อให้ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์ระบบศูนยลู์กค้า

สัมพนัธ์ และทาํงานบนอุปกรณ์ และระบบการใช้งานของ OTO โดย OTO จดัระบบสถานที� 

อุปกรณ์ เพื�อเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้  โดยลูกคา้สามารถเลือกจดัส่งเจา้หน้าที�เขา้มาปฏิบติังาน

เอง หรือให้ OTO จดัหาเจา้หน้าที�ผูป้ฏิบติังานให้ ทั�งนี� เจา้หน้าที�จะปฏิบติังานเสมือนหนึ� งเป็น

พนกังานขององคก์รนั�นๆ เอง 
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2) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอปุกรณ์ภายนอกสถานที� 

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

พื�นที�ที�ลูกคา้เลือกเองได้ตามความตอ้งการ พร้อมจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน 

และ OTO จะเป็นผู ้ดูแลรักษาระบบเพื�อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด

ระยะเวลาสญัญาการบริการ  
 

3) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center on 

Demand / Hosted Contact Center) 

พฒันาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในปัจจุบนั ทาํให้หลาย

ประเทศไดน้าํระบบ Cloud Network มาใช้ในการให้บริการลูกคา้ ซึ� งช่วยให้ลูกคา้สามารถใช้

บริการ Contact Center บนระบบ Online ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนติดตั�งระบบที�มีความซบัซ้อน

และตน้ทุนสูงด้วยตนเอง และลูกค้าสามารถปรับเพิ�มหรือลดจาํนวนที�นั�งในการให้บริการให้

เหมาะสมกบัวาระและโอกาสไดต้ลอดเวลา 
 

2) บริการออกแบบ พฒันา และติดตัGงระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

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

สาํหรับองคก์รที�ตอ้งการจะลงทุนและติดตั�งระบบภายในองคก์รเอง ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั โดยทีมวิศวกร

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น Contact Center โดยเฉพาะ โดย OTO ให้บริการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ เพื�อให้ทราบ

ถึงวตัถุประสงคที์�ลูกคา้ตอ้งการ และนาํมาออกแบบระบบให้เหมาะสมกบัแต่ละธุรกิจ หลงัจากนั�น OTO จะ

นาํเสนอระบบที�เหมาะสม (Solution) กบัประเภทธุรกิจ นอกจากนี�  OTO ทาํหน้าที�จดัหาอุปกรณ์ Hardware 

และ Software Application ที�ใชใ้น ระบบ Contact Center รวมทั�งการ Integrate ระบบทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั โดย

เนน้การออกแบบให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของแต่ละองคก์ร เพื�อเพิ�มศกัยภาพการให้บริการแก่ลูกคา้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

 1) กลยุทธ์การแข่งขันของ OTO 

OTO อยูใ่นธุรกิจการให้บริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์มากว่า 15 ปี ถือไดว้่าเป็นผูเ้ริ�มบุกเบิกการให้บริการ
ดงักล่าว ในปัจจุบนัองคก์รในธุรกิจต่างๆ ให้ความสาํคญัต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ เป็นอยา่งยิ�ง 
เพราะถือได้ว่าเป็นภาพสะทอ้นการบริการขององค์กร ขอ้มูลลูกคา้ที�ได้รับผ่านการติดต่อเขา้มา (Inbound) 
ของ Contact Center ไม่วา่จะเป็นผา่นทางโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์หรือ Web Chat ช่วยให้องคก์รต่างๆ ทราบ
วา่ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการที�ติดต่อเขา้มาเป็นใคร เคยซื�อสินคา้/บริการอะไรบา้ง ปัญหาที�เคยพบมีอะไร ปัญหา
ใดที�ไดรั้บการแกไ้ขแล้ว ปัญหาใดที�ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ในขณะเดียวกนัหากเป็นกรณีของการติดต่อออก 
(Outbound) ไปยงัผูใ้ช้สินคา้และบริการจาก Contact Center ผ่านช่องทางสื�อสารต่างๆ ขอ้มูลที�ถูกบนัทึกลง
ไปใน Customer Contact History Management (CCHM) จะช่วยให้องคก์รต่างๆ ทราบขอ้มูลที�จาํเป็นของ
ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการก่อนที�จะติดต่อเพื�อทาํกิจกรรมทางการตลาด  

 

ดงันั�นขอ้มูลจาก Software CRM จึงไม่เป็นเพียงแค่ชื�อ นามสกุล เบอร์โทร ที�อยู่ แต่จะมีการรวบรวมเป็น
ขอ้มูลที�เป็นประวติัการทาํกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รนั�นๆ กบัลูกคา้ ซึ� งขอ้มูลเหล่านี� ก็จะมีการเปลี�ยนแปลง
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อยา่งต่อเนื�อง และมีความเกี�ยวขอ้งกบัหลายๆ แผนกหรือบุคคลในแต่ละองคก์ร เช่น ขอ้มูลประวติัการขอ
บริการจากแผนกบริการหลงัขาย ขอ้มูลประวติัการซื�อสินคา้และบริการจากแผนกขาย ขอ้มูลการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการตลาดจากแผนกการตลาด หรือแมแ้ต่ความสนใจในสินคา้แต่ละประเภทเป็นพิเศษของลูกคา้
แต่ละราย ซึ� งขอ้มูลต่างๆ เหล่านี� เมื�อไดถู้กรวบรวมเขา้ดว้ยกนัและนาํมาใช้ในการวิเคราะห์เพื�อทาํความเขา้ใจ
พฤติกรรมและความต้องการของลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ จะส่งผลให้องค์กรสามารถพฒันาคุณภาพ
สินคา้และบริการตอบสนองความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� งหมายถึงโอกาสในการเติบโตอยา่ง
มั�นคงในธุรกิจนั�นเอง    ธุรกิจ Contact Center จึงเป็นธุรกิจที�มีความน่าสนใจอยา่งมากในปัจจุบนั อีกทั�งมี
พฒันาการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดย Contact Center เป็นเครื�องมือที�สาํคญัที�จะทาํให้การบริหารความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรและลูกคา้ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้มีผูใ้ห้บริการ Contact Center เกิดขึ�นเป็น
จาํนวนมาก การแข่งขนัจึงมีค่อนขา้งสูง อีกทั�งคู่แข่งของ OTO พยายามแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดอยา่งต่อเนื�อง  

 

กลยทุธ์การแข่งขนัในดา้นต่างๆ ของ OTO มีดงันี�  
 

• ด้านเทคโนโลยี 

OTO ไดว้างกลยทุธ์ที�ใชใ้นการแข่งขนัดา้นเทคโนโลย ีโดยเลือกใช ้Software ที�มีคุณภาพและมาตรฐาน

ไดรั้บการยอมรับจากทั�วโลก สามารถประยกุตเ์ขา้กบัลูกคา้แต่ละราย อีกทั�งสามารถสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั�งสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูใ้ห้บริการระบบทุกราย 

• ด้านกระบวนการทํางาน 

 การแข่งขนัในธุรกิจ Contact Center ไม่ไดแ้ข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว ปัจจยัที�สาํคญั

อีกปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้ลูกคา้จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ คุณภาพของการให้บริการ ดงันั�น OTO จึงให้

ความสําคญัเป็นอยา่งมากในเรื�องของคุณภาพของงาน โดยตั�งแต่เริ� มให้บริการลูกคา้  OTO จะทาํการ

วดัผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยา่งต่อเนื�อง และนาํผลที�ไดม้าปรับปรุงและพฒันาภายในองคก์ร

อยา่งสมํ�าเสมอ  

• ด้านบุคลากร 

 บุคลากรโดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์เป็นอีกปัจจยัที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการดาํเนินธุรกิจการ

ให้บริการบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูล เนื�องจากธุรกิจการบริการของ OTO จะดาํเนินไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพนั�น ตอ้งมีเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีทกัษะและความสามารถใน

การให้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั�น OTO จึงมีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสร้างจิตสาํนึกใน

การให้บริการ ให้พนักงานมีความเต็มใจ ในการให้บริการ (Service Mind) อีกทั�งอบรมให้เจา้หน้าที�

ลูกคา้สมัพนัธ์ไดเ้รียนรู้ทกัษะและใส่ใจในความตอ้งการของผูรั้บบริการ (End User) เพื�อให้ผูรั้บบริการ

เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของ OTO คือ กลุ่มองคก์รธุรกิจที�มีความประสงคจ์ะบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และไม่มี
การจดัตั�งศูนยบ์ริการลูกคา้เป็นของตนเอง ดงันั�นลูกคา้ของ OTO จึงเป็นไดท้ั�งลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการ 
อาทิ รัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั�งบริษทัในเครือของกลุ่มสามารถ ที�ตอ้งการบริหารจดัการงาน
ด้านลูกค้าสัมพนัธ์และบริการข้อมูลข่าวสาร โดยลูกค้าดังกล่าวอยู่ในธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น 
ประกนัภยั สายการบิน โทรคมนาคม การเงินและธนาคาร และ ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้  
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3) นโยบายการกาํหนดราคา 

ในการกาํหนดราคานั�น OTO จะคาํนึงถึงตน้ทุนหลกั 3 ส่วน ดงันี�  

1) ระบบอปุกรณ์ และสถานที�ให้บริการ  

OTO จะคาํนึงถึงรูปแบบการใช้งานที�เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกคา้รายนั�นๆ และติดต่อผูข้าย

ระบบและ/หรืออุปกรณ์ เพื�อให้ผูข้ายระบบและ/หรืออุปกรณ์ พิจารณาความเหมาะสมและนาํเสนอราคา 

หลงัจากนั�นOTO จะต่อรองราคาเพื�อให้ไดร้าคาที�เหมาะสม นอกจากนี�  OTO จะพิจารณาความเหมาะสม

ดา้นสถานที�วา่สถานที�ที� OTO ใช้อยูใ่นปัจจุบนัสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดห้รือไม่ หาก

ตอ้งจดัหาสถานที�เพิ�มเติม  OTO จะพิจารณาตน้ทุนค่าเช่าสถานที�เป็นหลกั ทั�งนี�  OTO มีความยืดหยุน่ใน

การจดัหาสถานที� เนื�องจากการให้บริการ Contact Center สามารถให้บริการไดจ้ากสถานที�ใดก็ไดถ้า้มี

การวางระบบและอุปกรณ์ครบครัน 

2) บุคลากร 

 เจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ถือเป็นปัจจยัหลกัของการให้บริการ โดย OTO จะพิจารณาถึงความตอ้งการของ

ลูกคา้ อาทิ จาํนวนสายที�ตอ้งรับต่อวนั คุณภาพการให้บริการ ลกัษณะเจา้หน้าที�ที�ตอ้งให้บริการ และ

จาํนวนเจ้าหน้าที� ที� เหมาะสม การคาํนวณต้นทุนด้านบุคลากรจะประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง และ

สวสัดิการอื�นๆ 

3) การบริหารจัดการ 

 OTO จะพิจารณาตน้ทุนในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level 

Agreement: SLA) และระดบัคุณภาพของการบริการ การให้บริการที�มี SLA และระดบัคุณภาพของการ

บริการสูงจะมีการกาํหนดอตัราค่าบริการที�สูงตามไปด้วย เนื�องจากต้องใช้ระบบ/ เจ้าหน้าที�ลูกค้า

สมัพนัธ์ที�มีทกัษะ ความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ 

 เมื�อทราบตน้ทุนทั�งหมดแล้ว  OTO จะรวมราคาตน้ทุนทั�งหมดและพิจารณาอตัรากาํไรที�เหมาะสมที�

 สามารถแข่งขนักบัตลาดและคู่แข่งได ้และนาํเสนอราคาแก่ลูกคา้ต่อไป 

4) ภาวะอุตสาหกรรม Contact Center 

ในปัจจุบนัองคก์รทั�งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ ไดห้ันมาให้ความสาํคญักบัการให้บริการเพิ�มมากขึ�น เพื�อ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้หรือประชาชนผูใ้ช้บริการ การให้บริการ Contact Center ก็เป็นบริการ

หนึ�งที�ถูกมองวา่เป็นจุดแรกที�จะสามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ที�ติดต่อกบั OTO ดงันั�น ในช่วง 10 

กว่าปีที�ผ่านมา การให้บริการ Contact Center ไดถู้กพฒันาและถูกนาํมาใช้เป็นจุดหลกัในการให้บริการของ

หน่วยงานหลายภาคส่วน   อย่างไรก็ดี การคาํนวณจุดคุ้มทุนในการให้บริการก็มีความสําคัญต่อสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั   หลายธุรกิจจึงตอ้งปรับลดค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลี�ยนกระบวนการดาํเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากยิ�งขึ�น โดยมีวิธีการหนึ� งที�เป็นที�นิยม คือ การเปลี�ยนไปใช้บริการบางส่วนจาก 

ผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsourcing) ที�มีความเชี�ยวชาญและมีตน้ทุนในการดาํเนินการที�ต ํ�ากว่า โดยเฉพาะ

บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) ซึ� งปัจจุบนัถือวา่เป็นเครื�องมือที�สาํคญัอยา่งยิ�งในการบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) ในยคุที�มุ่งเน้นกลยทุธ์ให้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
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(Customer Centric Strategy) เพื�อที�จะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ตรงตามความตอ้งการมากที�สุด 

ส่งผลให้เกือบทุกธุรกิจจะตอ้งมีบริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) ที�จะตอบขอ้ซกัถามและรับ

ฟังปัญหาเพื�อนาํส่งต่อไปยงัฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัวิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ�งผลกัดนัให้หลายธุรกิจหันมาใช้

บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการภายนอกมากขึ�น 

ด้วยเหตุนี�  ระบบศูนยบ์ริการข้อมูลจึงเป็นธุรกิจหนึ� งที�มีการพฒันาและเติบโตอย่างต่อเนื�อง ธุรกิจที�ให้
ความสาํคญัต่อระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล ไดแ้ก่ ธนาคารและสถาบนัการเงิน ประกนัภยั โทรคมนาคม เป็นตน้ 
เนื�องจากเป็นธุรกิจที�มีฐานลูกคา้กวา้ง ประกอบกับผูบ้ริโภคมีความตอ้งการขอ้มูลสูง นอกจากนี� ยงัมีการ
แข่งขนัจากบริษทัขา้มชาติมากขึ�น สาํหรับธุรกิจที�มีฐานลูกคา้ขนาดใหญ่อาจเลือกที�จะติดตั�งระบบศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลของตนเอง (In-house Contact Center) ส่วนธุรกิจที�มีฐานลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจพิจารณาใช้
บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลโดยวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญ (Outsourced Contact Center Services) ให้เป็นผูด้าํเนินการ  

   ส่วนแบ่งตลาด 

สาํหรับในประเทศไทยธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) มีแนวโน้มการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดย
บริษทัประมาณการว่าในปี 2557 ที�ผ่านมา ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 
4,000 ลา้นบาท (อา้งอิงจากขอ้มูลงานวิจยัของ Frost & Sullivan และจากการประมาณการของ OTO) โดยในปี 
2557 OTO มีส่วนแบ่งการตลาดในบริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource 
Contact Center Management Service) อยูที่�ประมาณร้อยละ 22 และคาดว่าในปี 2558-2560 ธุรกิจศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลในประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยร้อยละ 11.6  

 
นอกเหนือจากนี�  เนื�องจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองที�เกิดขึ�นในระหว่างปี 2556-2557 ต่อเนื�องไป
จนถึงปี 2558 ส่งผลให้งานโครงการภาครัฐไดรั้บผลกระทบ หลายโครงการถูกเลื�อนหรือยกเลิกไป    ทาง 
OTO จึงไดก้าํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจโดยให้บริการภาคเอกชนในสัดส่วนที�มากขึ�น โดยให้ความสาํคญั
กบักลุ่มธุรกิจที�มีแนวโนม้การเติบโตสูง และให้ความสาํคญักบัการให้บริการที�ดีสาํหรับผูใ้ช้บริการ อาทิ กลุ่ม
ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจประกนั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจโรงพยาบาล เพื�อส่งเสริมให้ OTO มีรายไดที้�
มั�นคงในระยะยาว  

 

แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 
 

เนื�องจากธุรกิจ Contact Center เป็นบริการที�กาํลงัได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายในเกือบทุกธุรกิจโดยมี

วตัถุประสงค์หลกั คือ เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ ดงันั�น การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ตอ้งอาศยั

ความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ และต้องใช้เงินลงทุน รวมทั�งต้องอาศยัประสบการณ์ในการทาํงานของ

บุคลากรที�มีอยูจ่าํกดัในตลาด  การแข่งขนัจากคู่แข่งรายใหม่อาจจะยงัไม่เพิ�มมากขึ�น แต่อาจมีการแข่งขนัจาก

คู่แข่งเดิมที�ตอ้งการเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดที�ค่อนขา้งสูง  

ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

1) การจัดหาระบบและอุปกรณ์สําหรับ Contact Center 

นอกจากประสบการณ์และความชาํนาญของทีมงาน ในการบริหาร และให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 
(Contact Center) ในระดบัมาตรฐานสากลแลว้ OTO ยงัพร้อมให้บริการที�สมบูรณ์แบบ ดว้ยความร่วมมือจาก
บริษทัคู่คา้ชั�นนาํที�มีชื�อเสียงในด้านต่างๆ มากมาย ที�มีความเชี�ยวชาญในการให้บริการด้านเทคนิค การให้
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คาํแนะนํา และการปฏิบติัจริง ซึ� งจะแบ่งความเชี�ยวชาญออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะความชาํนาญ
เฉพาะดา้น 

 

ทั�งนี�   เมื�อลูกคา้แจง้คุณสมบติัหรือลกัษณะของบริการที�ตอ้งการ  OTO จะพิจารณาคดัเลือกระบบที�เหมาะสม
กบัความตอ้งการของลูกคา้ หลงัจากนั�นให้คู่คา้เสนอราคามาให้พิจารณา   เมื�อ OTO พิจารณาเปรียบเทียบการ
เสนอราคาแล้ว จะส่งรายละเอียดผู ้ให้บริการที�มีคุณสมบัติที�เหมาะสมให้กับลูกค้าเพื�อพิจารณาต่อไป  
เช่นเดียวกนักบัการคดัเลือกผูใ้ห้บริการระบบ  OTO จะดาํเนินการสั�งซื�ออุปกรณ์จากผูข้ายที�เสนอสินคา้ที�มี
คุณภาพและการใช้งานที� OTO ตอ้งการและมีราคาที�เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในบางช่วง OTO อาจมีการ
สั�งซื�อสินคา้เก็บไวล่้วงหนา้หากช่วงนั�น อุปกรณ์ที� OTO ใชป้ระจาํมีการลดราคา หรือสามารถซื�อไดใ้นราคาที�
ถูก เพื�อลดตน้ทุนในการให้บริการ  ทาํให้ OTO มีผลกาํไรที�เพิ�มขึ�น 

 

2)   การจัดหาสถานที? 

สาํหรับกรณีการให้บริการแบบการจา้งเหมาดาํเนินงานศูนยบ์ริการลูกคา้เตม็รูปแบบ และการบริการใช้ระบบ 

Contact Center นอกสถานที� OTO ไดจ้ดัสถานที�ให้บริการ หมุนเวียนสับเปลี�ยนในแต่โครงการ โดยปัจจุบนั 

OTO มีสถานที�ให้บริการของ OTO 3 แห่ง สามารถรองรับการให้บริการถึงกวา่ 2,000 ที�นั�ง 

ทั�งนี� การให้บริการดา้นสถานที�เป็นทางเลือกของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกใช้สถานที�ที�มีอยู่ของ OTO 

หรืออาจเสนอสถานที�ที�ลูกคา้ตอ้งการให้ OTO ดาํเนินการปรับปรุงสถานที�ให้เป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลก็ได ้ 

3) การจัดหาบุคลากร 

การคดัเลือกพนกังานของ OTO  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ
บุคลากรในตาํแหน่งอื�นๆ โดยมีวิธีจดัหาดงันี�  

 

บุคลากรตามวชิาชีพของ Contact Center 
 

OTO  เปิดรับสมคัรเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative) อยู่อยา่งสมํ�าเสมอ โดย
พนกังานในส่วนบริการทุกรายตอ้งผ่านการทดสอบทกัษะพื�นฐานและการสัมภาษณ์จากเจา้หน้าที�ของ OTO 
และลูกคา้แต่ละราย เพื�อพิจารณาคุณสมบติัให้ตรงตามขอ้กาํหนดที�ไดก้าํหนดไวก้บัลูกคา้แต่ละราย ภายหลงัที�
รับพนักงานแล้ว OTO  จะอบรมทกัษะการให้บริการ รวมถึงการอบรมความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์
โปรแกรมและกระบวนการให้บริการของลูกคา้ การใช้ระบบงานผลิตภณัฑข์องลูกคา้ก่อนการให้บริการเป็น
ระยะเวลา 15-30 วนั ขึ�นอยูก่บัลกัษณะบริการที�ลูกคา้ตอ้งการ หลงัจากนั�นจึงเริ�มให้ปฏิบติังานจริง 

 

พนักงานในฝ่ายสนับสนุน (Back Office) 
 

OTO มีการจดัหาพนกังานในฝ่ายสนบัสนุนอื�นๆ โดยการรับสมคัรงานผ่านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตาม
สื�อต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกบัเครือข่ายสถาบนัการศึกษาในการรับสมคัรงาน และร่วมมือกบักลุ่มสามารถ 
ในอีกทางหนึ�ง  ดาํเนินการรับสมคัรงาน โดย OTO แจง้ตาํแหน่งและคุณสมบติัของบุคคลที�ตอ้งการรับสมคัร
ไปยงั SAMART หลงัจากนั�น SAMART จะจดัหาผูส้มคัรที�มีลักษณะตามที�ต้องการส่งให้ OTO เพื�อ
ดาํเนินการสมัภาษณ์และตดัสินต่อไป 
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ง)   โครงการที?ยงัไม่ส่งมอบ 
 

ซึ� งดาํเนินการโดย OTO มีโครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557  ดงันี�  
 

รายชื?อลูกค้า ชื?อโครงการ 

สัญญา มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท) 

ความคบืหน้า * 

(%) วนัที?เริ?ม 
วนัที?

สิGนสุด 

ธนาคารเพื�อ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 

โครงการ สญัญาซื�อขาย
ระบบบริหารลูกคา้
สมัพนัธ์ (CRM) 

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

 

 หมายเหต:ุ *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

--รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน)-- 
 

2.4   สายธุรกจิ Utilities and Transportations 
 

 สายธุรกิจ Utilities and Transportations ประกอบธุรกิจดาํเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ และธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพชูา รวมถึงธุรกิจการให้บริการดา้นการออกแบบ ก่อสร้าง
และติดตั�งงานวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร   โดยในปี 2557 สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั  
2,413.7  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2  ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย  6  บริษทั  ดงันี�   บริษทั 
แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั   บริษทั กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั  บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั  บริษทั 
เทดา้ จาํกดั  บริษทั เทดา้ คอนสตรัคชั�น  และบริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั   

 
อยา่งไรก็ตาม  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 8/2557  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  13  พฤศจิกายน  2557 ไดมี้มติอนุมติัให้มี
การจดัตั�งบริษทัยอ่ย ภายใต ้บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั   อีกจาํนวน  3  บริษทั ดงันี�   

 
1) บริษัท สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จํากัด  จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ คือ การบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอย และการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ชื�อเพลิงขยะ (ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที�  9  มกราคม  2558) 

2) บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ (ลาว) จํากดั  จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรับการขยายธุรกิจดา้น Utilities and Transportations ในประเทศ

ลาว (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัตั�งบริษทั) 

3) บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) จํากัด  จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรับการขยายธุรกิจดา้น Utilities and Transportations ใน

ประเทศเมียนมาร์ (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัตั�งบริษทั) 

 
• บริษทั แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากดั (“CATS”) 

 

ก) ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

ให้บริการจดัการจราจรทางอากาศบนน่านฟ้าประเทศกมัพูชา โดยได้รับสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลกมัพูชาเป็น
เวลา 32 ปี  ตั�งแต่ปี 2544 - 2576 ในปี 2557  CATS มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 1,207.5 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ 5.1  ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  การบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดงันี�  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2557 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

43

 

1.1) ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินทั�วอาณาเขตของประเทศกมัพูชา เป็นการจดัระบบ
การขนส่งทางอากาศตามระเบียบและมาตรฐานสากล รวมทั�งการแจง้ข่าวสารให้คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน์
ต่อการตดัสินใจของนกับิน (Flight Information service)  และบริการเตือนภยั (Alerting service)  เพื�อให้
อากาศยานถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั�งให้ความร่วมมือในการ
คน้หาและช่วยเหลืออากาศยานที�ประสบอุบติัเหตุ ซึ� งพื�นที�การให้บริการควบคุมจะควบคุมการจราจรทาง
อากาศบริเวณท่าอากาศยาน (Aerodrome control service)  เขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach control 
service) และบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area control service)  

 

1.2) ให้บริการสื�อสารการบิน โดยการรับ-ส่ง และถ่ายทอดข่าวแผนการบิน แผนกาํหนดการบิน รวมทั�งข่าว
อื�นๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัการบิน 

 

1.3)   ให้บริการวิทยเุครื�องช่วยการเดินอากาศ ซึ� งเป็นการบริการอุปกรณ์เครื�องช่วยในการนาํอากาศยานขึ�น-ลง
จอดบริเวณท่าอากาศยาน 

 

ข) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 

เนื�องจาก CATS เป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการให้บริการจดัการจราจรทางอากาศจากรัฐบาลกมัพูชาแต่เพียงผูเ้ดียว  
จึงไม่มีคู่แข่งขนั และไม่ตอ้งดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดแต่อยา่งใด  โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ สายการบิน
ต่างๆ 

 

ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

เป้าหมายของการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื�อให้อากาศยานถึงที�หมายด้วยความปลอดภยั สะดวก 
และรวดเร็ว ดงันั�น CATS จึงมุ่งเน้นให้มีการพฒันาปรับปรุง และลงทุนในเครื�องมืออุปกรณ์สาํหรับการควบคุม
การจราจรทางอากาศ เช่น  Radar System, Navigation Systems, Communication Systems  และ Simulation System  
เป็นตน้  เพื�อให้การจดัระบบการทาํงานมีประสิทธิภาพ พร้อมทั�งมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผูป้ฏิบติั  
เพื�อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความปลอดภยัสูงสุด 

 

• บริษทั  กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั (“KPP”) 
 

KPP เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื�อจาํหน่ายให้กบัโรงงานกมัปอตซีเมนต ์(KCC) ในจงัหวดั 
กมัปอต ประเทศกมัพูชา โดยไดมี้การลงนามในสัญญาซื�อ-ขายไฟฟ้า กบั KCC เป็นระยะเวลา 10 ปี  ซึ� งโรงไฟฟ้า ใช ้
Heavy Fuel Oil (HFO) เป็นเชื�อเพลิง  และมีเครื�องผลิตกระแสไฟฟ้า จาํนวน 4 เครื�อง มีกาํลงัผลิตรวม  23  เมกกะวตัต ์ 
ทั�งนี� เนื�องจาก KPP เป็นผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียวให้กบัโรงงานกมัปอตซีเมนต ์ จึงไม่มีคู่แข่งขนั และไม่ตอ้งดาํเนิน
กิจกรรมทางการตลาดแต่อยา่งใด นอกจากนั�น KPP ไดล้งทุนในเครื�องผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั�งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  
พร้อมทั�งมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานผูป้ฏิบติั เพื�อให้การผลิต และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้ามีความน่าเชื�อถือ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ในปี 2557  KPP  มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 184.2 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 0.8 
ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 
• บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จํากดั (“SUT”) 

 
ก) ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ให้บริการจา้งเหมาติดตั�งระบบที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นคมนาคม เช่น ระบบอาณติัสัญญาณสาํหรับการเดินรถไฟ, ระบบ

ที�ใชส้าํหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นตน้ ซึ� งรวมถึงการติดตั�งโครงการ การจดัซื�อจดัหาอุปกรณ์ และ
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ผูรั้บเหมางานการทดสอบระบบ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย การซ่อมบาํรุง และการเป็นตวัแทนขาย

บริการรับประกนัผลิตภณัฑ ์(Warrantee Service) 
 

ข) การตลาดและสภาวะการณ์แข่งขัน 

สินคา้และบริการเป็นสินคา้ที�จดัทาํเฉพาะให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีเทคโนโลยีที�ทนัสมยั การ

จดัจาํหน่ายเป็นการขายตรง โดยส่วนใหญ่จะทาํการเขา้ประมูลแข่งรายอื�น ๆ ทั�งนี�  SUT เน้นเป็นการสร้างสัมพนัธ์

ที�ดีกบัลูกคา้ ซึ� งเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ งานที�จดัจาํหน่ายและให้บริการมีการแข่งขนัทางดา้นราคา 

และตอ้งอยูใ่นงบประมาณที�ภาครัฐกาํหนดดไว ้SUT จะคดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีความพร้อมทางเทคโนโลย ี

และการสนับสนุนเพื�อตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ สถาวะการณ์แข่งขนัเนื�องจากเป็นเทคโนโลยี

เฉพาะ ถา้ชนะการประมูลก็จะมีโอกาสต่อยอด และผกูพนัธ์งานต่อเนื�องไปอีกหลายโครงการ  
 

ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การจดัหาเทคโนโลย ีและอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ นั�น ส่วนใหญ่ SUT จะมีพนัธมิตรธุรกิจที�มีความพร้อมในการ

ผลิต โดยพนัธมิตรดงักล่าวจะเป็นผูผ้ลิตในต่างประเทศ และผลิตภณัฑก์็เป็นที�ยอมรับในวงการอยูแ่ลว้ 
 

ง) โครงการที?ยงัไม่ส่งมอบ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 SUT  มีโครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ ดงันี�  

รายชื?อลูกค้า ชื?อโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) ความคบืหน้า* 
วนัที?เริ?มต้น วนัที?สิGนสุด 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) ดาํเนินงานให้กบับริษทั 
วิทยุก ารบินแ ห่งประ เทศไทย 
จาํกดั 

Thailand Modernization 
CNS/ATM System : TMCS 

8/11/2556 5/1/2560 1,628  61.84% 

SBA/DMA Upgrade Project 19/9/2557 5/1/2560 434  - 

 

 หมายเหต ุ:   *   การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

• บริษทั เทด้า จํากดั (“TEDA”) 
 

  ก)     ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

ให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ครบวงจรแบบ EPC   คือ ออกแบบทางวิศวกรรม  
(Engineering ) ทั�งดา้นโยธาและไฟฟ้า  จดัหาอุปกรณ์ (Procurement) และการก่อสร้าง  (Construction) เพื�อส่งมอบ
งาน ทั�งระบบให้ลูกคา้พร้อมใชง้าน พร้อมบริการติดตั�งและทดสอบระบบ   รวมถึงการบาํรุงรักษาดว้ย ในปี 2557 
TEDA มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 873.4  ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 3.7  ของรายไดร้วมของกลุ่ม
บริษทั 

 

ข) การตลาดและสภาวะการณ์แข่งขัน 
 

         กลุ่มลูกคา้หลกัคือการไฟฟ้าของรัฐทั�ง 3 แห่งคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  โดยเขา้ไปแข่งขนัโดยการประมูลงานร่วมกบัคู่แข่งรายอื�น   ทั�งนี�   TEDA เน้นเรื�องการ
สร้างสมัพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ และคู่คา้ (มีทั�งผูผ้ลิตสินคา้ และผูรั้บเหมา) ทุกรายอยา่งต่อเนื�อง เพื�อช่วยสนบัสนุนและ
ขยายตวัเติบโตไปดว้ยกนั  
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ค)  การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

          การจดัหาอุปกรณ์ดา้นไฟฟ้าแรงสูง TEDA มีพนัธมิตรเป็นผูผ้ลิตสินคา้และเจา้ของสินคา้ ที�มีคุณภาพเป็นที�ยอมรับ
จากลูกคา้อยูห่ลายราย เพื�อให้ไดร้าคาที�แข่งขนัได ้  ส่วนดา้นงานให้บริการติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า TEDA  
ไดใ้ชบ้ริการจาก บริษทัในกลุ่ม คือ บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  ซึ� งป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาเป็น
ผูรั้บงานในทุกโครงการ 

 
   ง)      โครงการที?ยงัไม่ส่งมอบ 

 

           ซึ� งดาํเนินการโดย TEDA มีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ  ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ดงันี�  
 

ลาํดบัที? รายชื?อลูกค้า ชื?อโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 

ความคบืหน้า * 

(%) วนัที?เริ?ม วนัที?สิGนสุด 

1 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ย จงัหวดัน่าน เพื�อรับไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว 

4/12/55 4/3/58 954.78 79.4 % 

2 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง 3 โครงการยอ่ย คือ
ท่าตะโก-บึงสมัพนัธ์  ตาก-แม่
สอด  เชียงราย-แม่จนัทน์ 

5/9/56 5/6/58 47.67 35.6 % 

3 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ย สถานีแควนอ้ย 

6/9/56 7/2/58 55.62 84.1 % 

4. กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ย 3 สถานี คือ สฟ.ปลวกแดง 
(ระยอง), สฟ.วงันอ้ย (อยธุยา), 
สฟ.หนองจอก (กรุงเทพ) 

8/3/55 8/2/57 183.05 33.4 % 

5. กฟน. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ย 2 สถานี คือ สฟ.ประเวศ 
(กรุงเทพ), สฟ.ขนุศรี 
(ปทุมธานี) 

29/5/57 20/10/58 768.5 3.3 % 

 

 หมายเหต ุ:   *   การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 - กฟน.  :  การไฟฟ้านครหลวง 
 - กฟผ.   :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 
 

• บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ จํากดั (“TS”) 
 

ก) ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

ให้บริการออกแบบ ติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า  โรงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานตลอดจน

 ให้บริการบาํรุงรักษาระบบที�ไดส่้งมอบลูกคา้ไปให้ใช้งานไดดี้อยา่งต่อเนื�อง  ในปี 2557  TS มีรายไดร้วมทั�งสิ�น

 120.9  ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 0.5  ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

              งานส่วนใหญ่ที�ไดม้าจะไดม้าจากผูรั้บเหมาหลกั (Prime Contractor)  ที�เป็นเอกชน (รวม TEDA ดว้ย) โดย TS  จะ
เป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub contractor) ดา้นงานติดตั�งและทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง  โดยพยายามเลี�ยงการแข่งขนั
ด้านราคา  โดยเน้นด้านคุณภาพงานที�ได้มาตรฐาน  มีความรับผิดชอบ การส่งมอบได้ตามกาํหนด  ทาํให้ลูกค้า
เชื�อถือและประทบัใจ    นอกจากนี�  การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูรั้บเหมาหลกั และลูกคา้ของเขา จึงเป็น
เรื�องที� TS ให้ความสาํคญัมาตลอด 

 
   ค)  การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

 การจดัหาอุปกรณ์ ถ้าเป็นวสัดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ และมีราคาสูง ทางผูว้่าจา้งจะเป็นผูจ้ดัหาให้  โดย TS จะเป็น 
ผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบที�เหลือให้พร้อมทาํงาน  โดยมีพนัธมิตรที�เป็นผูผ้ลิตจากทั�งในและต่างประเทศให้การ
สนบัสนุน  อีกทั�ง TS ยงัมีช่างทีมวิศวกรและช่างผูช้าํนาญการ ที�พร้อมให้บริการอยา่งเพียงพอ 

 
 ง)  โครงการที?ยงัไม่ส่งมอบ 
 

ซึ� งดาํเนินการโดย TS มีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ดงันี�  
 

ลาํดบัที? 
รายชื?อ

ลูกค้า 
ชื?อโครงการ 

สัญญา มูลค่า 

โครงการ 

(บาท) 

ความ 

คบืหน้า * 

(%) 

 

หมายเหตุ 

 
วนัที? 

เริ?ม 
วนัที? 

สิGนสุด 
1. Global 

Power 
Synergy 

งานปรับปรุงอาคาร 115 kV 
Substation  จา้งออกแบบติดตั�ง
ระบบ GIS 3 Bays และ 2nd 11 
5kV Feeder to CUP4 

 

6/2/56 30/12/56 17,830,000 83.53% ผูว้า่จา้งยงัส่งมอบพื�นที�
ให้ไม่ได ้

2. สหโคเจน งานติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์ 
115 kV Circuit Breaker พร้อม
ระบบควบคุม ระบบป้องกนั 
และระบบสื�อสาร 

 

9/10/56 10/4/57 25,340,000 100.00%  

3. การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

งานจา้งจดัหาและติดตั�งอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้า 115/22 เควี พร้อม
ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ให้ 
บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 

15/5/14 15/9/14 9,302,750 

 
86.45%  

4. การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

จา้งงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 
เควี ภายในบริษทั จี.เอส.เอน็
เนอร์จี จาํกดั จงัหวดัราชบุรี 

13/10/14 15/11/14 11,300,000 
666,500 

1,500,000 
 
 
 

59.03% *ขยายสญัญามีงานเพิ�ม  
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ลาํดบัที? 
รายชื?อ

ลูกค้า 
ชื?อโครงการ 

สัญญา มูลค่า 

โครงการ 

(บาท) 

ความ 

คบืหน้า * 

(%) 

 

หมายเหตุ 

 
วนัที? 

เริ?ม 
วนัที? 

สิGนสุด 

5 TOP SPP Engineering, Procurement and 
Construction of 115kV 
Substation No.117 

11/4/14 21/4/15 41,500,000 60.28%  

6 PTTGC Communication system for 
UMM Meter, IP and RTU 

16/9/14 24/10/14 4,581,900 67.07%  

7 TEDA งานติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้า จงัหวดัน่าน 

2/1/13 4/3/15 38.23 55.94%  

8 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

งานจดัหาและติดตั�งอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้า 115 เควี พร้อม
ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ภายใน 
บริษทั เอน็เอม็บี มินีแบไทย 
จาํกดั จงัหวดัลพบุรี 

3/10/14 15/4/15 18,395,000 17.39%  

9 TEDA งานออกแบบติดตั�งและทดสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมทั�ง
อุปกรณ์ระบบป้องกนัและ
ควบคุม ณ สฟ.วงันอ้ย, หนอง
จอก, ปลวกแดง 

6/10/14 5/10/15 16,350,000 11.95%  

 

หมายเหต ุ     *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

2.5 สายธุรกจิ  Technology Related Services 
 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์และจานรับสญัญาณดาวเทียม ธุรกิจการจาํหน่ายรับเหมาติดตั�งและ
ซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภยัและระบบสื�อสารด้านภาพและเสียง ทั� งระบบที�มีสายและไร้สาย รวมทั�งธุรกิจการ
ให้บริการบริหารจดัการขยะในพื�นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยในปี 2557 สายธุรกิจ Technology  Related  Services 
มีสดัส่วนรายไดเ้ท่ากบั  1,920.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  8.0 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย  8  
บริษทั  ดงันี�    บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  บริษทั วิชั�น แอนด์ ซีเคียวริตี�  ซีสเต็ม จาํกดั   บริษทั สุวรรณภูมิ 
เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั  บริษทั สามารถ เรดิเทค จาํกดั  บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั   บริษทั คอนแทค-อิน-วนั จาํกดั  
บริษทั แคมโบเดีย สามารถ จาํกดั และบริษทั สามารถดิจิตอลทีวี จาํกดั 

 
 

• บริษทั สามารถวศิวกรรม จํากดั (“SE”) 
 

ก. ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

1. ผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสญัญาณโทรทศัน์ในระบบ VHF, UHF   เสารับสัญญาณระบบ Digital TV 
จานรับสญัญาณดาวเทียมระบบ C-Band   KU-Band   และกล่องรับสญัญาณระบบ Digital TV 

2. ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ผา่นช่องสญัญาณดาวเทียม 
3. ผลิตและจาํหน่ายตู ้Metering ไฟฟ้า   ตู ้rack-computer และกล่องติดตั�งกลอ้ง CCTV 
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โดยในปี  2557  SE มีรายไดร้วมทั�งสิ�น  495.6  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณ ร้อยละ 2.1 ของรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั    

 

  ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสญัญาณโทรทศัน์ จานรับสญัญาณดาวเทียมระบบต่างๆ ไดใ้ช้กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละราคา  โดยผา่นตวัแทนจาํหน่าย  เพื�อให้บริการดา้นการขาย การบริการติดตั�ง และการบริการหลงัการ
ขาย นอกจากนั�นยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจาํหน่ายตามภาคต่างๆ ทั�วประเทศ  

 

สาํหรับช่องทางการจาํหน่ายสินคา้จะแบ่งออกเป็น การจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ซึ� งตวัแทนจาํหน่าย
ของ SE มีอยูก่ว่า 500 รายทั�วประเทศ   การจาํหน่ายผ่านห้างสรรพสินคา้ Discount store ต่างๆ โดยกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายส่วนใหญ่ของ SE คือ   ผูบ้ริโภคที�ตอ้งการเปลี�ยนอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ (Replacement)   ผูบ้ริโภค
ที�มีบา้นใหม่ที�ตอ้งการติดตั�งอุปกรณ์การรับสญัญาณโทรทศัน์ 
 

ภาวะการณ์แข่งขนัในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใชก้ลยทุธ์การตลาดดา้นราคาเป็นหลกัเพื�อให้มีส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) เพิ�มมากขึ�น แต่เนื�องจากสินคา้ประเภทแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน์และจานรับ
สัญญาณดาวเทียม จะต้องมีเรื� องบริการหลังการขายมาเกี�ยวข้อง ดังนั� นจึงเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหนึ� งที�
ผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 

ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ผา่นช่องสญัญาณดาวเทียม ปัจจุบนัยงัมีผูใ้ห้บริการน้อยราย ภาวะการแข่งขนัใน
ตลาดยงัอยูใ่นระดบัตํ�า ส่วนใหญ่ผูใ้ห้บริการจะเน้นเรื�องคุณภาพของการให้บริการเป็นหลกั  ไดเ้ริ�มจาํหน่ายสินคา้
อุปกรณ์รับสญัญาณและเสาอากาศ ในระบบ Digital TV 

 

  ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบนัในระบบการส่งสญัญาณโทรทศัน์มีการนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้มากขึ�น  เช่น  มีการเปลี�ยนแปลงการ
ส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอล และการใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณ  และได้มีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นําเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาพฒันา  ตลอดจนการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื�อจดัหา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลง 
 

สาํหรับอุปกรณ์รับสัญญาณระบบ Digital และเสาอากาศนั�น ทาง SE ไดเ้ตรียมความพร้อม และไดท้าํการพฒันา
และปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นคา้จนไดอุ้ปกรณ์ที�มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นอยา่งดี 

    

• บริษทั วชัิ?น แอนด์ ซีเคยีวริตีG ซีสเต็ม จาํกดั (“VSS”) 
 

ก)  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ดาํเนินธุรกิจการจาํหน่าย  ออกแบบรับเหมาติดตั�งและซ่อมบาํรุง  ระบบรักษาความปลอดภยั  ระบบโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV)  ระบบเสียงประกาศทั�วไป  ระบบสื�อสารต่างๆภายในอาคาร  และระบบภาพ  ระบบเสียงสาํหรับห้อง
ประชุม  ห้องจดัเลี�ยงขนาดใหญ่ (Auditorium)  รวมทั�งระบบสื�อสารสั�งการสาํหรับห้องศูนยป์ฏิบติัการ  (Operation 
and Command Center)  ซึ� ง VSS เนน้การทาํตลาดเฉพาะกบัลูกคา้ภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึง
หลกัการดา้นวิศวกรรม  ความทนัสมยัของระบบ  เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บผลตอบแทนที�คุม้ค่า 

 
 ข) การตลาดและสภาวะการณ์แข่งขัน 

 

 การตลาด 

VSS  มุ่งเนน้ลูกคา้ราชการ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่ โดยเขา้ถึงลูกคา้สมํ�าเสมอเพื�อเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ที�แทจ้ริงของลูกคา้และแนะนาํ แบ่งปันประสบการณ์ของบริษทัทั�งดา้นผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลย ี  
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เน้นคุณภาพสินคา้ทั�งดา้นความทนัสมยั   และคงทนถาวรตลออดจนความประณีตในการติดตั�ง  เพื�อให้ลูกคา้ได้
ประโยชน์และมีความพึงพอใจสูงสุด 

 

เนน้บริการหลงัการขายโดยดูแลลูกคา้ระหวา่งรับประกนัสมํ�าเสมอและเสนอขายบริการซ่อมบาํรุงรักษาหลงัจาก
หมดระยะเวลารับประกนั 

 
สภาวะการณ์แข่งขัน 

ตลาดดา้นระบบการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเติบโตรวดเร็วต่อเนื�องมาหลายปี
และจะเติบโตต่อไป  VSS จึง เน้นกลุ่มลูกค้าที�มีความจาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระบบความปลดภัยสูง ทั� ง
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ (ตลาดบน)  ซึ� งมีการแข่งขนัน้อย  VSS มีผลงานและมี
ชื�อเสียงดีเป็นที�ยอมรับของลูกคา้กลุ่มนี�มายาวนานทาํให้มีโอกาสขยายงานไดม้าก 

 

มีผูป้ระกอบการนาํเขา้อุปกรณ์โทรทศัน์วงจรปิดจากประเทศจีนเขา้มาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมาก VSS จึงไม่ร่วมเขา้
แข่งขนัในตลาดกลุ่มนี�  (ตลาดล่าง) แต่ VSS ยงัคงนาํเขา้อุปกรณ์โทรทศัน์วงจรปิดจากเกาหลี และไตห้วนัไว้
ให้บริการลูกคา้กลุ่มนี�อยูบ่า้งเพื�อให้ครบวงจร  
 

ค) การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

3.1 เป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบบนัทึกภาพและบริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน (CCTV Recording And Alram Management) 
ยี�ห้อ Nice Vision จากประเทศอิสราเอล แต่เพียงผูเ้ดียว 

3.2 เป็นคู่คา้กบั บริษทั โรเบิร์ตบอ๊ช (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
ระบบเสียงประกาศทั�วไป  ระบบควบคุมการเขา้ออกประตู  

3.3 เป็นคู่คา้กบั บริษทั พานาโซนิค ซิว (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด 

3.4 เป็นคู่คา้กบั บริษทั Axis (Thailand) จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
3.5 เป็นคู่คา้กบั บริษทั Mopho Detection ประเทศฝรั�งเศส  สํานักงานในสิงคโปร์ โดยเป็นตวัแทนจาํหน่าย

อุปกรณ์ตรวจสอบหาร่องรอยสารเสพติดและสาร ระเบิดและเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบ X-Ray   ตรวจหา
อาวธุและสารเสพติด 

 

นอกจากนี� ยงันาํเขา้อุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและชุดบนัทึกภาพแบบง่ายๆ จากประเทศเกาหลีและไตห้วนั
เพื�อไวร้องรับลูกคา้โรงงาน บา้นพกัอาศยั และร้านคา้  

 
ง)   โครงการที?ยงัไม่ส่งมอบ 

 

ซึ� งดาํเนินการโดย  VSS มีโครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี�  
 

 

รายชื?อลูกค้า 

 

ชื?อโครงการ 

สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 

ความคบืหน้า 

(%) วนัที?เริ?ม วนัที?  

สิGนสุด 

1. สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่อมบาํรุง CCTV  14/08/57 30/09/58 8.64 35.7 

2. สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่อมบาํรุง FIDS 08/09/57 30/09/58 5.64 33 

3. กรุงเทพมหานคร ซ่อมบาํรุง CCTV พื�นที� 11 เขต 01/10/57 30/09/58 12.06 25 

4. บ.ชิโนไทยฯ CCTVสนามบินภูเก็ต 16/09/56 30/09/58 36.90 75 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2557 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

50

 

รายชื?อลูกค้า 

 

ชื?อโครงการ 

สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 

ความคบืหน้า 

(%) วนัที?เริ?ม วนัที?  

สิGนสุด 

5. บ.ชิโนไทยฯ  ระบบเสียง สนามบินภูเก็ต 23/08/56 30/09/58 14.95 83 

6. บ. ชิโนไทยฯ FIDS (Flight Information Display System) 
ระบบจอแสดงตารางเที�ยวบิน สนามบิน
ภูเก็ต 

 
23/12/57 

 
22/09/58 

  
19.50 

 
0 

 

หมายเหต:ุ  * การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ 
  

       (หน่วย :  ล้านบาท) 

สายธุรกจิ ดาํเนินการโดย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นปี2557 

(%)(1) 

2555 2556 2557 

รายได้ (2) % รายได้ (2) % รายได้ (2) % 

1)   ICT Solutions and Services บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 70.07 3,565.6 21.3 3,811.1 17.1 1,792.7 7.5 

 บจก. สามารถคอมเทค 70.07 1,328.0 7.9 2,095.8 9.4 1,781.8 7.5 

 บมจ. สามารถเทลคอม 70.08 1,981.2 12.0 2,085.8 9.4 1,723.3 7.2 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 638.6 3.8 1,233.9 5.5 1,225.7 5.1 

รวม 7,513.4 45.0 9,226.6 41.4 6,523.5 27.3 

2)   Mobile Multimedia บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 71.46 5,568.4 33.3 8,932.5 40.1 9,566.1 40.1 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 1,304.7 7.8 1,284.9 5.8 2,787.7 11.6 

รวม 6,873.1 41.1 10,217.4 45.9 12,353.8 51.7 

3)   Call Center บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 70.76 832.4 5.0 630.3 2.8 668.5 2.8 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - - - - - - - 

รวม 832.4 5.0 630.3 2.8 668.5 2.8 

4)   Utilities and Transportations บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 100 913.8 5.5 1,078.7 4.8 1,207.5 5.1 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 196.0 1.1 744.1 3.4 1,206.2 5.1 

รวม  1,109.8 6.6 1,822.8 8.2 2,413.7 10.2 

5)   Technology Related Services  บจก. สามารถวิศกรรม 99.99 191.3 1.2 142.8 0.6 495.6 2.1 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 190.5 1.1 253.0 1.1 1,424.6 5.9 

รวม 381.8 2.3 395.8 1.7 1,920.2 8.0 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 16,710.5 100 22,292.9 100 23,879.7 100 
 

                   

หมายเหตุ :   (1)  เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัIงทางตรงและทางอ้อม ณ วันที� 31  ธันวาคม  2557 
                        (2) เป็นรายได้จากการขายและบริการ หลังหักรายการระหว่างกัน  
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 
 
ปัจจุบนั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัใน 5 สายธุรกิจ คือ 1) ICT Solutions and Services 2) Mobile 
Multimedia  3) Call Center 4) Utilities and Transportations และ 5) Technology Related Services โดยการประกอบธุรกิจทัCง 5 สายธุรกิจนัCน 
ยอ่มมีปัจจยัความเสี�ยงในการบริหารงานที�แตกต่างกนั ทัCงจากปัจจยัภายในและภายนอกที�อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ด้วยเหตุนีC บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบจดัการบริหารความเสี�ยง รวมทัCงไดมี้การแต่งตัCงคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง เพื�อทาํหน้าที�ในการกาํหนดนโยบาย จดัอนัดบัความเสี�ยง พิจารณาทบทวน รวมทัCงประเมินความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ โดย
ปัจจยัเสี�ยงสามารถจาํแนกไดต้ามประเภทต่างๆ ดงันีC  
 
1. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงาน 

 
1.1 ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิ ICT Solutions and Services 

 

เนื�องจาก ICT Solutions and Services ดาํเนินธุรกิจการติดตัCงและให้บริการระบบ ICT ครบวงจร และที�ผา่นมาลูกคา้หลกัคือหน่วยงานของ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ดงันัCนหากภาครัฐมีการชะลอการใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารลง ก็จะส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งเช่นในปี 2557 ที�ผ่านมาที�มีสถานการณ์ทางการเมืองที�ทาํให้โครงการที�จะ
ทาํกบัภาครัฐล่าชา้ และไม่สามารถกาํหนดแผนงานในปี 2558 ได ้อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดพ้ยายามลดความเสี�ยงโดยการกระจายฐานลูกคา้
ให้กวา้งขึCน ครอบคลุมกระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมากขึCน เพื�อลดความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงนโยบาย ความล่าช้าในการ
ประมูลงาน หรือการถูกตดังบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และบริษทัฯ จะขยายฐานลูกคา้ที�ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเพิ�มเติม เพื�อลดความ
เสี�ยงจากการพึ�งพาหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป อีกทัCงบริษทัฯ ยงัมีแผนในการสร้างรายไดป้ระจาํให้มากขึCน เนื�องจากการมีรายไดป้ระจาํ
จะช่วยลดความเสี�ยงของความไม่แน่นอนด้านรายได้ให้แก่บริษทัฯ ได ้นอกจากนีC ยงัมีความเสี�ยงจากการที�บริษทัฯ ตอ้ง support การ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที�หลากหลาย อาจทาํให้พนักงานไม่รู้จริงในเทคโนโลยีนัCนๆ และทาํให้แก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุด  ซึ� งเรื� องนีC ทาง
บริษทัฯ ก็ไดจ้ดัแบ่งทีมทาํงานออกเป็นกลุ่มที�มีความเชี�ยวชาญในแต่ละดา้น และจดัอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงหา partner ที�เป็นผูน้าํดา้น
เทคโนโลยเีพื�อทาํให้พนกังานมีความชาํนาญครบทุกดา้น  
 

 
   1.2 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานในธุรกจิ Mobile Multimedia 
  

• ธุรกจิโทรศัพท์เคลื�อนที� 

เนื�องจากในปีที�ผ่านมา ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�หลกัทัCงสามราย ไดเ้ปิดให้บริการ 3 จี อยา่งเป็นทางการ  ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงไป มีความตอ้งการใชง้านดา้น data เพิ�มสูงขึCน ส่งผลให้ยอดขายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภท featured phone 
ลดลงอยา่งต่อเนื�อง ส่วนยอดขายโทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภท smart phone เพิ�มสูงขึCนตาม นอกจากนีC ยงัมีความเสี�ยงจากการที�ผูใ้ห้
บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�หลกัทัCงสามรายทาํแบรนด์โทรศพัทเ์คลื�อนที�ของตนเองและเป็นคู่แข่งกบับริษทัฯ ซึ� งทางบริษทัฯ เองได้
เตรียมรับความเสี�ยงในเรื�องนีCโดยการปรับกลยทุธ์โดยลดสัดส่วนผลิตภณัฑ ์featured phone และเพิ�มสัดส่วน smart phone ให้สูงขึCน 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป และหลีกเลี�ยงความเสี�ยงจากสงครามราคาของ smart phone โดยจดั
กลุ่มผลิตภณัฑใ์ห้ชดัเจน โดยมี fighting model ที�คุม้ค่าที�สุดในแต่ละรุ่น นอกจากความเสี�ยงดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนไป
อย่างรวดเร็วแล้ว การให้บริการหลงัการขายก็นับเป็นอีกหนึ� งปัจจยัเสี� ยงที�บริษทัฯ ให้ความสําคญั เนื�องจากการแข่งขนัในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ มีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายโทรศพัทเ์คลื�อนที� ทาํให้บริษทัฯ เพิ�ม
จุดให้บริการ และพนกังานในศูนยบ์ริการในพืCนที�สาํคญั ฝึกอบรมช่างเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทัCงลดขัCนตอนการ
ทาํงานเพื�อบริการลูกคา้ไดร้วดเร็วขึCน รวมทัCงทาํสื�อการตลาดและโฆษณาเพื�อสร้างความเชื�อมั�นและวางใจในมาตรฐานการให้บริการ
หลงัการขาย และปัจจยัเสี�ยงประการสุดทา้ยของกลุ่มโทรศพัท์เคลื�อนที�คือ ความเสี�ยงด้านการจดัการสินคา้คงคลงั จากยอดขาย
สมาร์ทโฟนที�เพิ�มขึCนอยา่งรวดเร็ว และยอดขายฟีเจอร์โฟนที�ลดลงอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัฯ เพิ�มความเขม้งวดในมาตรการบริหาร



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2557 

 
 

 
 53

สินค้าคงคลงัให้มีความแม่นยาํมากยิ�งขึCน บริษทัฯ จึงได้กาํหนดนโยบายกระจายความเสี� ยงโดยการสั�งสินคา้ให้มีจาํนวนรุ่นที�
หลากหลาย และควบคุมอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัอยา่งใกลชิ้ด 
 

• ธุรกจิการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ในรูปแบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 
จากการที�บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เสมือน (MVNO) ซึ� งไม่มีโครงข่ายเป็นของตวัเอง แต่เป็นการ
ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะของการซืC อบริการสําเร็จรูปมาจากบมจ. ทีโอที  ซึ� งเป็นเจา้ของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� และนาํไป
ให้บริการต่อแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ� งโครงข่ายของทีโอทีในเฟส 1 นัCนมีสถานีฐานไม่ครอบคลุมทุกพืCนที� ส่งผลให้ไม่สามารถ
ให้บริการไดท้ั�วประเทศ และการทาํการตลาดยาก ทาํให้มีโอกาสที�ผูใ้ชบ้ริการจะยกเลิกไดใ้นภายหลงัการเปิดใชบ้ริการ  
 

• ธุรกจิให้บริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง (Content) 
สาํหรับธุรกิจคอนเทนท์นัCน ปัจจยัความเสี�ยงหลกัที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจคือการลดลงของผูใ้ช้งานอนัเนื�องมาจากการ
เปลี�ยนถ่าย และวิวฒันาการในการเขา้ถึงขอ้มูล จากระบบโทรศพัทพื์Cนฐาน ระบบอินเตอร์เน็ตสาํหรับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
พกพา ระบบโทรศพัทเ์คลื�อนที�จากยคุ 2 จี ในอดีต มาถึง 3 จี ในปัจจุบนั ตลอดจน 4 จี ในอนาคต ซึ� งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวทาํให้
อุปสรรคและขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลลดลงอยา่งต่อเนื�อง  และมีการพฒันาในเชิงของความรวดเร็วในการเชื�อมต่อ (Connectivity)  
ความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์สื�อสาร (Mobility)  ส่งผลให้การแข่งขนัที�เคยแยกออกจากกนัตามรูปแบบของการเขา้ถึง ถูกหลอม
รวมกนัเป็นตลาดหนึ� งเดียวที�มีขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยผูแ้ข่งขนัหลากหลายราย ผูใ้ช้งานมีอิสระในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารให้แก่
ผูใ้ชง้านดว้ยกนัผา่นเครือข่ายสังคม (Social Network) ส่งผลให้บทบาทและความสาํคญัของผูป้ระกอบการลดลง โดยจะเห็นไดจ้าก
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�มีการใชง้านคอนเทนทท์ัCงประเภทเสียง (Voice) และขอ้ความภาพและเสียง (Non-Voice) มีอตัราเฉลี�ยการ
ใช้งานที�น้อยลงและสัCนลง ดงันัCนบริษทัฯ จึงไดมี้การนาํเสนอการให้บริการคอนเทน้ทใ์นรูปแบบต่างๆ ที�ตอบสนองต่อพฤติกรรม
ผูใ้ชง้านที�เปลี�ยนไป เช่น การนาํเสนอขอ้มูล สาระบนัเทิงผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชั�นบนอุปกรณ์พกพาทนัสมยั รายการ
โทรทศัน์ รวมถึงสื�อสิ�งพิมพที์�ยงัคงเป็นสื�อการเขา้ถึงขอ้มูลหลกัของทุกเพศทุกวยั โดยในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็ให้ความสาํคญักบั
ธุรกิจในรูปแบบเดิม เพื�อคงฐานลูกคา้เดิมซึ� งมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

นอกจากนีC  การเปิดกวา้งทางเทคโนโลยี ยงัส่งผลกระทบต่อเนื�องไปยงับทบาทความสําคญัของบริษทัฯ ที�ทาํหน้าที�เป็น Content 
Provider หรือตวักลาง ในการเผยแผ่ขอ้มูลข่าวสาร เมื�อผูผ้ลิตคอนเทนท์ สามารถผนัตวัขึCนมาเป็นผูเ้ผยแผ่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผูใ้ช้งานได้เอง โดยอาศยัการลงทุนด้านโครงข่าย ระบบจดัการข้อมูล และการเชื�อมต่อกับผูใ้ห้บริการโทรศพัท์พืCนฐาน และ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� ภายใตต้น้ทุนที�สามารถลงทุนได ้บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงภาวะความเสี�ยงที�เกิดขึCน และมีกลยทุธ์เพื�อต่อรองสิทธิ
พิเศษจากผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� เช่นขอ้ความประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายหลกัอยา่งต่อเนื�องเพื�อกระตุน้การใช้งาน ซึ� ง
ผูป้ระกอบการรายเล็ก ไม่สามารถมีอาํนาจต่อรองได ้ตลอดจนโครงสร้างส่วนแบ่งรายได้ที�เป็นธรรม รวมถึงการสนับสนุนทาง
เทคนิคอยา่งใกลชิ้ดเมื�อเกิดปัญหา ทาํให้บริษทัฯ ยงัคงความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตคอนเทนทท์ุกราย และดาํเนินงานอยา่งราบรื�น
ดว้ยดีเสมอมา 

ปัจจยัความเสี�ยงอีกขอ้หนึ� งที�มีความสําคญั คือการพึ�งพาคอนเทนท์ของผูผ้ลิตรายอื�นเป็นสัดส่วนที�สูงเกินไป ส่งผลให้ผลกาํไรที�
บริษทัฯ ไดรั้บนอ้ยกวา่คอนเทนทที์�บริษทัฯ เป็นเจา้ของเอง เมื�อคาํนึงถึงส่วนแบ่งให้แก่เจา้ของคอนเทนท ์และผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทพื์Cนฐานและโทรศพัทเ์คลื�อนที� นอกจากนีCภาวะการพึ�งพาคอนเทนทจ์ากภายนอกมากเกินไปยงัเพิ�มอาํนาจการต่อรองให้แก่
เจา้ของคอนเทนท ์ซึ� งอาจนาํไปสู่การเสียสิทธิคอนเทนทไ์ปให้กบัผูป้ระกอบการคู่แข่งที�พร้อมยอมทุ่มตลาด อยา่งไรก็ดี  บริษทัฯ  ได้
เล็งเห็นถึงปัจจยัความเสี�ยงขอ้นีC และมีมาตรการกลยุทธ์ในการคิดคน้   พฒันา  ปรับปรุงรูปแบบขอ้มูลข่าวสารที�เป็นลิขสิทธิk ของ
บริษทัฯ เพื�อนาํเสนอต่อฐานลูกคา้ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ ในปัจจุบนั อีกทัCงยงันาํเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที�จะนาํมาซึ� งรายได้
ในรูปแบบอื�นๆ นอกเหนือจากรายไดจ้ากผูใ้ช้บริการเพียงอยา่งเดียว อาทิ รายไดจ้ากค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อหลากหลาย
ของบริษทัฯ รวมถึงการต่อรองสิทธิพิเศษร่วมกบัพนัธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื�อนาํมาเป็นสิ�งดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ 
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1.3 ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิ Call Center 
 

• ธุรกจิให้บริการศูนย์ประสานงานลูกค้า (Call Center) 

สาํหรับศูนยป์ระสานงานลูกคา้ หรือ คอลเซ็นเตอร์นัCน บุคลากรถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงาน ดงันัCนความเสี�ยงหลกัในการ
ดาํเนินธุรกิจนีC จึงเป็นดา้นบุคลากร เนื�องจากอตัราการลาออกของบุคลากรที�อยูใ่นระดบัสูงของธุรกิจประเภทนีC  อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ ไดพ้ยายามหาแนวทางในการลดอตัราการลาออกของพนกังานโดยการให้ค่าตอบแทน
ในระดับที�เหมาะสม ให้สวสัดิการต่างๆ พร้อมทัCงมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนีC  
นอกจากนีCบริษทัฯ ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมรับมือสาํหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ไฟไหม ้นํC าท่วม เป็นตน้ โดยบริษทัฯ 
ไดมี้การจดัตัCงศูนยเ์ก็บขอ้มูล รวมทัCงศูนยป์ฏิบติังานสํารอง ไวร้องรับสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันัCนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหล่านีC  จะช่วยให้สามารถลดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

 
1.4 ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิ Utilities and Transportations 

 

• ธุรกจิการจราจรทางอากาศ 

 ความเสี� ยงในธุรกิจการจราจรทางอากาศนัCน โดยมากแล้วมกัเกี�ยวโยงกับระบบความปลอดภยั โดยระบบการปฏิบติังานต่างๆ 
ระบบสื�อสารกบันกับิน หรือระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่สามารถล่มได ้โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การติดตัCงอุปกรณ์สาํรองเป็นจาํนวน 2 
ระบบ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงในดา้นนีC  นอกจากนีC  เรายงัมีช่างเทคนิคที�คอยปฏิบติังานอยูต่ลอด 24 ชั�วโมง และมีการตรวจสอบความ
พร้อม และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในทุกๆ 3 เดือน 

 

• ธุรกจิรับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 

สาํหรับธุรกิจรับจา้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งนัCน ลูกคา้มกัจะเป็นโครงการของภาครัฐ ทาํให้มีความเสี�ยงจากความล่าช้าของ
การประมูลโครงการเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมืองเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ดงันัCนทางบริษทัฯ จึงมีความพยายามสาํรวจหาโครงการของ
เอกชนที�ไดรั้บอนุมติัแลว้เพิ�มเติมเพื�อลดความเสี�ยงทางดา้นนีC  และยงัมีความเสี�ยงดา้นการแข่งขนัสูงในตลาด จากคู่แข่งทัCงในและ
ต่างประเทศ โดยที�คู่แข่งขนับางรายเป็นผูผ้ลิตสินคา้เองดว้ย ทาํให้มีความเสียเปรียบดา้นราคา ซึ� งเรื�องนีC ทางบริษทัฯ ก็ไดล้ดความ
เสี�ยงโดยการหาช่องทางที�จะเป็นพนัธมิตรกบัผูผ้ลิตสินคา้ที�มีศกัยภาพ เพื�อให้มีตน้ทุนสินคา้ตํ�าลง และสามารถแข่งขนัได ้

 

1.5 ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิ Technology Related Services 
 

• ธุรกจิผลติและจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลทีว ี
ความเสี�ยงของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทีวีคือ เรื�องของการแข่งขนัในตลาด เนื�องจากตวั
ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างนอ้ยมากเมื�อเทียบกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จึงเน้นพฒันาคุณภาพของเสาอากาศทีวีเพื�อเพิ�มโอกาสในการแข่งขนั 
และมีความเสี�ยงในเรื�องของเทคโนโลยีและราคาสินคา้ในตลาดมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึ� งบริษทัฯ ไดท้าํการติดตามความ
เคลื�อนไหวอยา่งใกลชิ้ด เพื�อที�จะวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

 

2.  ความเสี�ยงด้านการเงนิ 
 

 2.1 ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 การดาํเนินงานบางกิจการของบริษทัฯ สร้างรายไดใ้นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการจราจรทางอากาศ และธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดยอ่ย
ในประเทศกมัพชูา ซึ� งสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัฯ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการดาํเนินงานในบางกิจการก็ก่อให้เกิดตน้ทุนในสกุล
เงินต่างประเทศเช่นกนั เช่น ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทีวี หรือธุรกิจ 
ICT Solutions and Services ที�มีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันัCนบริษทัฯ จึงตระหนกัถึงความเสี�ยงของความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี�ยนในหลายปีที�ผ่านมา และไดด้าํเนินนโยบายอยา่งรอบคอบเพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนดงักล่าวมาโดยตลอด 
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โดยบริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซืCอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมีการติดตามสถานการณ์ความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน
อยา่งใกลชิ้ด 

 
 2.2 ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบีVย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินทัCงเงินกูย้มืระยะสัCนและระยะยาว ซึ� งความผนัผวนของอตัราดอกเบีCยอาจส่งผลกระทบ
ต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรก็ดี เงินกูย้มืส่วนใหญ่ร้อยละ 89 เป็นเงินกูร้ะยะสัCนซึ� งอตัราดอกเบีCยจะเปลี�ยนแปลงตามภาวะ
ตลาดเงิน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบีCยจึงค่อนขา้งตํ�า  สาํหรับดอกเบีCยเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯ ไดรั้บอตัราดอกเบีCยสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาว
สกุลเงินบาทที�มีอตัราดอกเบีCยสาํหรับลูกคา้ชัCนดี (MLR) โดยหกัส่วนต่างที�ตกลงไวล่้วงหนา้ ในขณะที�เงินกูย้ืมสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไดรั้บ
ดอกเบีCยที� LIBOR บวกส่วนต่างที�ไดต้กลงไว ้อตัราดอกเบีC ยทัCงหมดที�มีการตกลงไวน้ัCนเป็นอตัราดอกเบีCยลอยตวั บริษทัฯ จึงไดท้าํการ
ติดตามสถานการณ์อตัราดอกเบีCยอยา่งใกลชิ้ด ดงันัCนหากมีสัญญาณของความผนัผวนเกิดขึCน บริษทัฯ อาจใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง
ทางการเงินต่างๆ เพื�อจาํกดัความเสี�ยงดงักล่าว 

 
 2.3 ความเสี�ยงจากหนีVสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯ มีความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนีC จากลูกหนีCทางการคา้ประเภทต่างๆ จากงบการเงินรวม ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
บริษทัฯ มีบญัชีลูกหนีCการคา้รวม 8,646  ลา้นบาท โดยลูกหนีC จาํนวน 518 ลา้นบาท เป็นลูกหนีC ที�มียอดคา้งชาํระนานกว่า 12 เดือน ซึ� งเป็น
ลูกหนีC ที�หนีCคา้งชาํระในบริษทัยอ่ยของกลุ่ม อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ทาํการตัCงค่าเผื�อหนีCสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เป็นจาํนวนทัCงสิCน 107 ลา้นบาท 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายอยา่งรอบคอบ เพื�อประเมินการปล่อยสินเชื�อสาํหรับลูกคา้อยา่งเคร่งครัดและติดตามให้มีการจดัเก็บสินเชื�อเพื�อ
ลดปัญหาความเสี�ยงจากปัญหาหนีC สูญดงักล่าว 

 
 2.4 ความเสี�ยงจากการเป็นบริษทัที�ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น (Holding Company)  

ในฐานะที�เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น ซึ� งผลประกอบการของบริษทัฯ จึงขึCนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ยอ่ย    อีกทัCงการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัขึCนอยูก่บัผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยเหล่านัCน  หากผลประกอบการของ
บริษทัย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ได ้บริษทัฯ ได้บริหารความเสี�ยงดงักล่าว โดยมีนโยบายการ
ลงทุนที�มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจที�มีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตสูง  มีรายไดที้�แน่นอน  ความเสี�ยงตํ�า  และให้ผลตอบแทนในการ
ลงทุนสูงแก่บริษทัฯ   นอกจากนัCนยงักาํหนดให้บริษทัในกลุ่มจดัทาํแผนธุรกิจ และเสนอแผนดาํเนินการและงบประมาณประจาํปี ซึ� งตอ้ง
ผา่นการพิจารณาและอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทัCงมีการติดตามผลงานของแต่ละธุรกิจอยา่งใกลชิ้ดเพื�อวางแผนรับความเสี�ยง
อยา่งทนัท่วงที 
 

ทัCงนีC  การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เป็นไปตามกฎหมายที�บงัคบัใช้ และ/หรือ ขอ้จาํกดัอื�นๆ รวมถึงสัญญาทางการเงิน
ต่างๆ อยา่งครบถว้นทุกประการ  

 
 2.5 ความเสี�ยงจากการลงทุนระยะสัVนในหลกัทรัพย์ 

จากงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีการลงทุนระยะสัCนในหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวน 123 ลา้นบาท  หลกัทรัพยด์งักล่าวจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะความผนัผวนในตลาด การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง รวมถึงผลกระทบต่างๆ จากภาวะ
เศรษฐกิจจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยที์�บริษทัฯ ถือไว ้  ทัCงนีCบริษทัฯ ไดมี้การติดตามความเคลื�อนไหวต่างๆ อนัจะนาํมาสู่ความเสี�ยงดงักล่าว
อย่างใกล้ชิดและบริษทัฯ มีการประชุมความเสี�ยงเป็นประจาํ  เพื�อติดตามข่าวสารการลงทุน  เพื�อที�จะได้ดาํเนินการอยา่งทนัท่วงทีเมื�อ
จาํเป็น 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์    
  

  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ณ วนัที�  31   ธนัวาคม 2556 และ 2557 มีดงันี%  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม 2556 
ปรับปรุงใหม่ 

ณ 31 ธันวาคม 2557 

ที�ดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 
อุปกรณ์สาํนกังาน 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหว่างดาํเนินการ 

518.22 
101.14 
258.24 

3,287.47 
77.64 

319.25 

561.20 
82.95 

477.97 
3,317.49 

78.56 
126.26 

รวม 4,561.96 4,644.43 
 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเครื�องจกัร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ซึ� งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตาม
 บญัชีเป็นจาํนวนเงิน 57 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 4 ลา้นบาท (2556: 36 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 6 ลา้นบาท) 

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคา
สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 5,440 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 586 ลา้นบาท (2556: 
4,971 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 578 ลา้นบาท) 

 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที�ดินและอาคารในระหว่างไตรมาสสี�ของปี 2557 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลราคาตลาด โดยผลจากการประเมินราคาใหม่ทาํให้มูลค่าของที�ดินและส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินในงบการเงิน
รวมเพิ�มขึ%นประมาณ 82 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท) หากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของที�ดินดงักล่าวดว้ยวิธี
ราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 จะเป็นดงันี%  

 

                                                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2556 2557 2556 2557 

ที�ดิน 97.74 97.74 62.70 62.70 
 

บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ได้รับโอนอุปกรณ์บางส่วนจาก The Cambodian State Secretariat              
of  Civil Aviation (“SSCA”) ภายใตส้ัญญา Build Cooperate and Transfer กบัรัฐบาลสาธารณรัฐกมัพูชา ซึ� งบริษทัยอ่ยนี% มีภาระผูกพนัใน
การโอนอุปกรณ์ทั%งหมดคืน SSCA เมื�อหมดอายขุองสัญญาฉบบัดงักล่าว  ซึ� งปัจจุบนัอุปกรณ์ดงักล่าวไดโ้อนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
(สมัปทานบริการ) ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํสินทรัพยม์ูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 33 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ลา้นบาท) ไปคํ%า
ประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวที�ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดไ้ถ่ถอนการจาํนองสินทรัพยด์งักล่าว
จากธนาคาร เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั%งจาํนวน 
 

บริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดน้าํสินทรัพยม์ูลค่าสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนประมาณ 59 ลา้นบาท 
ไปคํ%าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
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สินทรัพย์ให้เช่า 
 
-  พื%นที�โกดงั เลขที� 101/41  เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่  20  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ� ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  โดยมีบริษทัใน

เครือเป็นผูเ้ช่า  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี%  
 
 

ผู้เช่า                                       พื7นที� (ตารางเมตร)             ค่าเช่าต่อเดอืน (บาท) 
 

บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 50.00 2,200.00 
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 721.23 31,734.12 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 55.68  2,449.92 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 15.91 700.04 
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั 37.50 1,650.00 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 125.00 5,500.00 

 

หมายเหตุ          อายสุญัญาเช่า 3 ปี  
 

- พื%นที�อาคารโรงงาน เลขที� 37/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ� ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โดยมีบริษทัในเครือเป็นผูเ้ช่า โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี%  

 

ผู้เช่า  พื7นที� (ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดอืน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 970.00 36,575.00  
บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั 2,270.00 92,000.00 

 

หมายเหตุ           อายสุญัญาเช่า 3 ปี  
 

-   พื%นที�สาํนกังาน  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โดยมีรายละเอียดการเช่าดงันี%     
 

ผู้เช่า                                            พื7นที� (ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดอืน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 592.42 73,934.02  
บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั   162.00 20,217.60 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 2,648.85 330,576.48 
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั 1,237.86 154,484.93 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 48.00 5,990.40 
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 647.22 80,773.06 
บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 885.64 110,527.87 
บริษทั วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี%  ซีสเตม็ จาํกดั 627.00 78,249.60 
บริษทั เบรนซอร์ซ จาํกดั 200.00 23,042.00 
บริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั 13.00 1,622.40 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 841.35 105,000.48 
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี จาํกดั 15.00 1,872.00 
บริษทั เทดา้ จาํกดั  45.00 5,616.00 
บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  15.00 1,872.00 
บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั     139.29             17,383.39 
บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั 5.00 624.00 
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-   พื%นที�สาํนกังาน อาคารสมาร์ทวนั   เลขที� 99/49 หมู ่4 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  โดยมีรายละเอียดการเช่า 
ดงันี%   

    

ผู้เช่า                                           พื7นที� (ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดอืน (บาท)  
 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 288.00   45,734.40 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 1,060.00 87,504.40 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 48.00 7,622.40 
บริษทั ไอ คิว ไวน์ จาํกดั 70.40 11,179.52 
บริษทั เทดา้ จาํกดั  624.00 99,091.20 
บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั 264.00 41,923.20 

 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า บริษทัฯ มีมูลค่าของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสุทธิ   ดงัแสดงในตารางต่อไปนี7 
 

มูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ   ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2557 
  

รายการ อายุงานทั7งหมด 
(ปี) 

ระยะเวลาเช่า
เหลอื 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ< 

หลกัประกนั เงนิกู้  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้(1) 30 14 ปี 4 เดือน 179.49 สิทธิการเช่า - ไม่มี - 

รวม   179.49   
 

หมายเหต ุ:    (1)
  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ได้เช่าพื%นที�อาคารสาํนักงานเป็นระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท วิไลลักษณ์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ%ง จาํกัด ตั%งอยู่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ หมู่  4 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
จาํนวน 11,926 ตร.ม.  ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 31, 500 บาท ตลอดอายกุารเช่า โดยมีการจดทะเบียนสัญญาการ
เช่าดังกล่าวกับทางกรมที�ดินเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2545 

 

 สินทรัพย์ที�มีไว้เพื�อโครงการในอนาคต  

  มูลค่าสินทรัพยที์�มีไวเ้พื�อโครงการในอนาคต - สุทธิ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2556 และ 2557 ดงันี%   
                     (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 

 สินทรัพย์  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม  2556 
ปรับปรุงใหม่ 

ณ 31 ธันวาคม  2557 
 

ที�ดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

60.70 
1.08 

- 
 

23.25 
0.87 

- 

รวม 61.78 24.12 
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   ทรัพย์สินที�ไม่มีตัวตนที�สําคญั 

สิทธิบัตร 

 
เดิมบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)(“SAMTEL”) ไดท้าํสัญญากบัสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สาํนกังาน กสทช.) (เดิมชื�อ “กรมไปรษณียโ์ทรเลข”) ในการดาํเนินการให้บริการสื�อสารขอ้มูลภาพและ
เสียงผ่านดาวเทียมภายในประเทศเป็นระยะเวลา 22 ปี เริ�มดาํเนินการให้บริการดงักล่าวเมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2538 โดยบริษทัตอ้งจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคิดจากรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้ายให้แก่สาํนกังาน กสทช.   
 
ต่อมาเมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2554  SAMTEL ได้รับอนุมติัให้ยกเลิกสัญญาการให้บริการสื�อสารขอ้มูลภาพ และเสียงผ่านดาวเทียม
ภายในประเทศ และเปลี�ยนเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สอง ที�ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ� งออกโดยสาํนกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื�อวนัที�  10  สิงหาคม 2554       ผลจากการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าว  SAMTEL ไดโ้อนยอดคงเหลือของมูลค่าสิทธิการใช้อุปกรณ์สื�อสารรอตดับญัชี จาํนวน 235.5 ลา้นบาท ไปเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ภายใตห้วัขอ้ “ สิทธิบตัร ”  ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตฯ ดงักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 77.10 ลา้นบาท 
โดยยงัมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 ปี 7 เดือน  ทั%งนี%หากใบอนุญาตฯ หมดอาย ุSAMTEL สามารถต่อสัญญาต่อไปได ้ดงันั%นจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินกิจการของ SAMTEL แต่อยา่งใด 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนที�มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจที�มีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตสูง  มีรายไดที้�แน่นอน  ความเสี�ยงตํ�า  และ
ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงแก่บริษทัฯ  โดยบริษทัฯ กาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตาม
สดัส่วนการถือหุ้น และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยตวัแทนของบริษทัฯ มีหนา้ที�ออกเสียงในที�ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที�
คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาไว ้  

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ปัจจุบนัคดีที�บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกดาํเนินการฟ้องร้องอยูใ่นชั%นศาลหาไดมี้ผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ แต่อยา่งใดไม่ เนื�องจากทุน
ทรัพยที์�พิพาทมีมูลค่าต ํ�ากวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ที�ปรากฏในงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557    
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
 

 6.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 

 (1) ชื�อบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์  : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

 สถานที
ตังสาํนกังานใหญ่  : เลขที
 99/1 หมู่ 4 ชัน 35 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ  ตาํบล
     คลองเกลือ   อาํเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   11120 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเกี
 ยวกับระบบการสื
 อสารโทรคมนาคมทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ธุรกิจครบวงจรด้านการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื
อนที
 และสื
อ
อินเตอร์แอ็คทีฟต่างๆ การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร และสาระความบนัเทิง 
(Contents) ผ่านสื
อที
ทนัสมยั   รวมทังให้บริการโทรศพัท์เคลื
อนที
เสมือน 
ธุรกิจให้บริการดา้นระบบสารสนเทศผา่นโครงข่ายสื
อสารโทรคมนาคมต่างๆ 
รวมทังบริการให้คาํปรึกษา รับเหมาออกแบบติดตัง  บริหารจดัการ และ
บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารครบวงจรแบบบูรณา
การ    ธุรกิจให้บริการศูนยป์ระสานงานบริการลูกคา้(Contact Center)  อยา่ง
ครบวงจรให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน   ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทศัน์และจานรับสัญญาณดาวเทียม   ธุรกิจให้บริการควบคุม
การจราจรทางอากาศ และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงาน   
กัมปอตซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา  รวมทั งธุรกิจการให้บริการด้านการ
ออกแบบ ก่อสร้างและติดตังงานวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร 

  เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000188   

 
 โฮมเพจ    : http://www.samartcorp.com   
 
 โทรศพัท ์   : 0-2502-6000 
 
 โทรสาร    : 0-2502-6186 
 
 ทุนจดทะเบียน   : 1,006,503,910 บาท   (ขอ้มูล  ณ วนัที
  31 ธนัวาคม 2557) 
 
 ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั   
 
 จาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายไดท้ังหมด : 1,006,503,910 หุ้น  (ขอ้มูล  ณ วนัที
  31 ธนัวาคม 2557) 
 
 มูลค่าที
ตราไวต่้อหุ้น  : หุ้นละ  1  บาท 

 
 

(2) นิติบุคคลที�บริษทัถือหุ้นตั0งแต่ร้อยละ 10 ขึ0นไป 
 

 รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากขอ้มูลทั
วไปของบริษทัยอ่ยและร่วม    หนา้  9 
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 (3) บุคคลอ้างองิ 
 

    นายทะเบียนหุ้น : บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  ที
ต ังสาํนกังาน : เลขที
 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ชัน 7 

 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
 โทรศพัท ์   : 0-2229-2800, 0-2229-2000 ต่อ 2877   

  โทรสาร   : 0-2654-5642, 0-2654-5645 

    
  ผู้สอบบัญชี   : นางสาวศิริวรรณ  สุรเทพนิทร์ 
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
  4604 
 ที
ต ังสาํนกังาน  : บริษทั สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั 
      เลขที
 193/136 -137  อาคารเลครัชดา  ชัน 33   
      ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศพัท ์ : 0-2264-9090 
 โทรสาร   : 0-2264-0789-90 
 

 

6.2 ข้อมูลสําคญัอื�นๆ 

 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพิ
มเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 

 

7.    ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
 7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 
ณ วนัที
  30  ธนัวาคม  2557  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  1,006,503,910  บาท   ทุนชาํระแลว้  1,006,503,910  บาท  
จาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายไดท้ั)งหมด  1,006,503,910  หุ้น  แบ่งเป็นหุ้นสามญั  1,006,503,910  หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 1  บาท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
 

กลุ่มผูถื้อหุ้นที
ถือหุ้นของบริษทัฯ สูงสุด   10   รายแรก  มีดงันี)  
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)  

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์(1)  449,651,195  44.67 

 - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั
นแนล โฮลดิ)ง จาํกดั (2)      172,355,200    17.12  

 - นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ (3)      131,905,535    13.11  

 - นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ (3)      121,734,960    12.09  

 - นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ (3)       13,212,100    1.31  

 - นางสาวสรินทิพย ์ วิไลลกัษณ์          2,440,000    0.24  

 - นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์          5,960,250    0.59  

 - นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์         2,043,150    0.20  

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั             61,232,528   6.08 

3. กองทุนเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว              19,349,600   1.92 

4. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพตัรเพื
อการเลี)ยงชีพ             14,601,200   1.45 

5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED            14,053,700   1.40 

6. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC             12,842,900   1.28 

7. นายอภิศกัดิU   เทพผดุงพร             12,565,800   1.25 

8. CHASE NOMINEES LIMITED 4             11,037,864   1.10 
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD            10,184,856   1.01 

10. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกสั อิควิตี)  ปันผล             10,153,100   1.01 

รวมผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก   615,672,743           61.17 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  390,831,167           38.83 

รวมจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั6งหมด  1,006,503,910         100.00 
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หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที&  30  ธันวาคม  2557 
(1) บริษัท  วิไลลักษณ์  อินเตอร์เนชั&นแนล  โฮลดิ3ง  จาํกัด  นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ์   นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์  

นางศิริเพญ็ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์  วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์  
เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื& อง การกาํหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที& เข้า
ลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบคุคลอื&น  และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษัทโฮลดิ3ง ซึ& งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 7 รายดังนี3 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์  และนายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์  
ถือหุ้นรายละร้อยละ  20.53 นางศิริเพญ็ วิไลลักษณ์  นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ 
และนางสุกัญญา  วนิชจักร์วงศ์  ถือหุ้นรายละร้อยละ  13.50   และนายเชิดชัย  วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.93 

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบตุรที&ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกัของบริษทัฯ ซึ�งมีรายได้ตั6งแต่ร้อยละ 10  ของรายได้รวมของกลุ่ม

บริษทัฯ 

 

(2.1) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดงันี6 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)  

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์(1)                         3,202,385,500  72.78 

 - บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั
น จาํกดั (มหาชน) (2)                        3,121,579,000  70.94  

 - บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                28,620,400  0.65  

 - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั
นแนล โฮลดิ)ง จาํกดั 22,035,100  0.50  

 - นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 17,050,000  0.39  

 - นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์(3) 7,781,000  0.18  

 - บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั     2,620,000  0.06  

 - นายธารเกษม วนิชจกัร์วงศ ์ 1,500,000  0.03  

 - บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)    1,000,000  0.02  

 - นางสาวสรินทิพย ์ วิไลลกัษณ์  200,000  0.01  

2 กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว  52,198,700 1.19 

3. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื)นฐานเพื
อการเลี)ยงชีพ  43,165,900 0.98 

4. กองทุนเปิดบวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาล  42,871,300 0.97 

5. กองทุนเปิดบวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาลเพื
อการเลี)ยงชีพ  39,249,700 0.89 

6. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื)นฐาน  26,944,200 0.61 

7. กองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  25,218,800 0.57 

8. กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม  23,057,100 0.53 
9. กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25  21,173,400 0.48 

10. นางนิภานนัท ์ชูพจน์เจริญ  19,550,000 0.44 

รวมผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  3,495,814,600  79.44 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  904,435,400  20.56 

รวมจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั6งหมด  4,400,250,000  100.00 
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หมายเหต ุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที&  30 ธันวาคม  2557 
(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั&น จาํกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั&น

แนล โฮลดิ3ง จาํกัด นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด  นายธารเกษม 
วนิชจักร์วงศ์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert 
ตามประกาศว่าด้วยเรื& อง การกาํหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที&เข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอื&น 
และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษัทโฮลดิ3ง  ซึ&งบริษัท  วิไลลักษณ์  อินเตอร์เนชั&นแนล  โฮลดิ3ง  จาํกัด  ถือหุ้นร้อยละ 17.12 และครอบครัว
วิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.55 

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบตุรที&ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

(2.2) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษทั สามารถเทลคอม  จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดงันี6 

 

 
รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์  (1) 442,455,600 71.59 

 - บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั
น จาํกดั (มหาชน) (2) 433,064,590   70.075 

 - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั
นแนล โฮลดิ)ง จาํกดั 6,111,000  0.989 

 - นางสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ ์(3) 1,150,000  0.186 

 - นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ (3) 1,200,010     0.194 

 - นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ (3) 800,000     0.129 

 - นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ (3) 50,000     0.008 

 - นางสาวสรินทิพย ์ วิไลลกัษณ์ (3) 30,000     0.005 

 - บริษทั เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จาํกดั  50,000     0.008 

2. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 29,966,560 4.85 

3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  16,768,767 2.71 

4. กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 10,783,100 1.75 

5. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิ)ลเพื
อการเลี)ยงชีพ  4,968,900 0.80 

6. นายศกัดิU ชยั  ศกัดิU ชยัเจริญกุล 4,600,000 0.75 

7. กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม 4,084,800 0.66 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 3,101,000 0.50 

9. นางณฐัธีรา  บุญศรี 3,000,000 0.49 

10. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื)นฐานเพื
อการเลี)ยงชีพ 2,802,000 0.45 

รวมผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 522,530,727 84.55 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 95,469,273 15.45 

รวมจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั6งหมด 618,000,000 100.00 

หมายเหต ุ :   ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที&  30  ธันวาคม  2557 
(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั&น  จาํกัด  (มหาชน)  บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั&นแนล  โฮลดิ3ง  จาํกัด  นางสุกัญญา 

วนิชจักร์วงศ์  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์  นายธนานันท์ วิไลลักษณ์  นางสาวสรินทิพย์    
วิไลลักษณ์  และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จาํกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื& อง การ
กาํหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที&เข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบคุคลอื&น และการปฏิบัติการตามมาตรา 
246 และมาตรา 247 
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(2) เป็นบริษัทโฮลดิ3ง ซึ&งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั&นแนล โฮลดิ3ง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.12 และครอบครัววิไล
ลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.55 

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบตุรที&ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

 

 (1)  ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื6อหุ้นสามัญเพื�อเสนอขายแก่กรรมการบริษทัฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางตรง และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   (“โครงการที� 2”) 

   รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะซื6อหุ้นสามัญของบริษทัฯ 

  ประเภทของหลกัทรัพย ์ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที
จะซื)อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุชื
อ
ผูถื้อห้าม เปลี
ยนมือ และห้ามซื)อขาย 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที
จะซื)อหุ้น : 5 ปี นบัจากวนัที
ออกและเสนอขาย 

 จาํนวนที
เสนอขาย * : 30,000,000  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจาํนวนหุ้นที

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ทั)งหมด 

ราคาเสนอขายหน่วยละ    : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิในการซื)อหุ้น   : ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื)อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

ราคาการใชสิ้ทธิ  : 5.45 บาท/ต่อหุ้น  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ                   :  ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที
จะจดัสรรให้แก่กรรมการบริษทัฯ และ
พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยฯ แต่ละรายจะแบ่งออกเป็น 
5  ฉบบั โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทุกฉบบัจะมีอาย ุ5 ปี โดยมีวนั
ออกและเสนอขายและวนัครบกําหนดอายุวนัเดียวกัน   แต่มี
ระยะเวลาการใช้สิทธิที
แตกต่างกนั โดยผูไ้ดรั้บการจดัสรรแต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิในการซื)อหุ้นสามญัในแต่ละฉบบัโดยแบ่ง
ส่วนใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิครั) งเดียวเตม็จาํนวนก็ได ้โดยมีระยะเวลา
การใชสิ้ทธิในแต่ละฉบบัดงัต่อไปนี)  

 ฉบับที� 1    คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ทั)งหมดที
ผูไ้ด้รับจดัสรรแต่ละรายจะได้รับ 
โดยสามารถใช้สิทธิไดต้ั)งแต่วนักาํหนดการใช้สิทธิ
ครั) งแรกเป็นตน้ไปจนครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ 

ฉบับที� 2 คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 15 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ทั)งหมดที
ผูไ้ด้รับจดัสรรแต่ละรายจะได้รับ 
โดยสามารถใชสิ้ทธิไดห้ลงัจากสิ)นสุดปีที
 1 นบัจาก
วนัที
ออกและเสนอขายหลักทรัพยเ์ป็นต้นไปจน
ครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 ฉบับที� 3    คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ทั)งหมดที
ผูไ้ด้รับจดัสรรแต่ละรายจะได้รับ 
โดยสามารถใช้สิทธิไดห้ลงัจากสิ)นสุดปีที
 2 นบัจาก
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วนัที
ออกและเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ไปจนครบ
กาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 ฉบับที� 4    คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ทั)งหมดที
ผูไ้ด้รับจดัสรรแต่ละรายจะได้รับ 
โดยสามารถใช้สิทธิไดห้ลงัจากสิ)นสุดปีที
 3 นบัจาก
วนัที
ออกและเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ไปจนครบ
กาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 

 ฉบับที� 5    คิดจาํนวนร้อยละ  30 ของจาํนวนใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ทั)งหมดที
ผูไ้ด้รับจดัสรรแต่ละรายจะได้รับ 
โดยสามารถใช้สิทธิไดห้ลงัจากสิ)นสุดปีที
 4 นบัจาก
วนัที
ออกและเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ไปจนครบ
กาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 กาํหนดเวลาการใชสิ้ทธิ : สามารถใช้สิทธิซื) อหุ้นสามัญได้ ทุกวันที
   15 มีนาคม   15 
มิถุนายน 15  กนัยายน  15  ธนัวาคม  หากตรงกบัวนัหยดุทาํการ
ของบริษทัฯ  ให้เลื
อนวนัที
ใช้สิทธิเป็นวนัทาํการถดัไป  ตลอด
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

วนัที
เริ
มตน้โครงการ : วนัที
   29  พฤษภาคม  2552 

วนัที
สิ)นสุดโครงการ : วนัที
   28  พฤษภาคม  2557 

 
หมายเหตุ: * ณ วันที� 28  พฤษภาคม 2557  ซึ�งเป็นการใช้สิทธิงวดสุดท้ายโครงการ  ได้มีการใช้สิทธิซื,อหุ้น

สามัญของบริษทัฯ ที�เหลอือยู่และยงัไม่ได้ใช้สิทธิทั,งหมดจํานวน  174,000 หน่วย    

 
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื6อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ (SAMART-W) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วน 
 

บริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน  201,265,500  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที
5หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ตามมติที
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั) งที
 1/2558 เมื
อวนัที
 5 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี)  
 

รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  (SAMART-W) 

ประเภทหลกัทรัพย ์ : ระบุชื
อผูถื้อและสามารถโอนเปลี
ยนมือได ้

จาํนวนที
ออก : 201,265,500  หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื)อหุ้นสามญัเพิ
มทุนได้ 1 

หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื
อนไขการปรับ

สิทธิ 
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ราคาการใชสิ้ทธิ : 45.00 บาทต่อหุ้น  เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เงื
อนไขการปรับสิทธิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  20  กุมภาพนัธ์ 2558 

วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ :  19  กุมภาพนัธ์ 2561 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3  ปีนบัแต่วนัที
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั)งนี)  ภายหลงัการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 

และไม่มีข้อกาํหนดให้บริษทัฯ สามารถเรียกให้ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนกาํหนด 

วิธีการจดัสรร : ออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้น(Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรที
5หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 

หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ที
มีรายชื
อในวนักาํหนด

รายชื
 อผู ้ถือหุ้นที
 มี สิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(Record Date)ในวนัที
 13  กุมภาพนัธ์ 2558  และวนัรวบรวม

รายชื
อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535(รวมทั)งที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม) 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัที
 16  

กุมภาพนัธ์2558  ทั)งนี)  ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย

ที
ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ   บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจาก

การคาํนวณตามอตัราการจดัสรรทิ)ง 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :     ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื)อหุ้นสามญัเพิ
มทุนของ

บริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W  ไดเ้พียงครั) งเดียว

เมื
อใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W  ครบอายุ โดยหากวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื
อนวนักาํหนดการใช้

สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

วนัที
เริ
มซื)อ-ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  วนัที
  6  มีนาคม  2558 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงั
หกัเงินสาํรองต่างๆ  ทุกประเภทตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวจะขึ)นอยูก่บัแผนการลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั)งความจาํเป็นและความเหมาะสม
อื
นๆ ในอนาคต  ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  กาํหนดจ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย  
ทั)งนี) ขึ)นอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั)นๆ ดว้ย  
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 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2555(2) ปี 2556(2) ปี 2557(1) 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 1.11 1.48 1.48 

อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.60 0.80 0.85 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่ออตัรากาํไรสุทธิ (%) 54.53 54.50 57.64 

 หมายเหต:ุ  (1) บริษัทฯ มีการจัดสรรกาํไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล  โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลสาํหรับปี 2557   ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท  ซึ&งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ  0.42  บาท   เมื&อเดือนกันยายน  2557  และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนที&เหลือในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท  ในเดือนพฤษภาคม  2558  (โดยต้องผ่านการพิจารณา
จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน)  เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตรา   ร้อยละ 57.64  ของกาํไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม   ซึ&งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที&กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ    

   (2)  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2556 และ 2555 เนื&องจาก 
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี&ยนแปลงนโยบายบัญชีของอาคารและสิ& งปรับปรุงอาคาร โดยยกเลิก

วิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่เป็นวิธีราคาทุน   
- บริษัทย่อยนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที&  4 เรื& องการประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที&  12 เรื& อง
ข้อตกลงสัมปทานบริการ มาถือปฏิบัติ 
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  8.    โครงสร้างการจดัการ 
 

  8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ  
 

ณ วนัที
  31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดงันี  
 

      นายเชิดชยั   วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ*  
1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์

 
ประธานกรรมการ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการบริษัทฯ / 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ (*) กรรมการ 
5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 

 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที
บริหาร / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี
ยง 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานคณะกรรมการเพื
อความย ั
งยนื 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
 

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการเพื
อ
ความย ั
งยนื 

8. นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

หมายเหต ุ (*)   กรรมการซึ�งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ)ง จาํกัด ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือ
หุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 17.12  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั)งหมดของบริษัทฯ  ณ วันที�  31  ธันวาคม 2557 

 

จาํนวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที
กาํหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ
 งหนึ
 งของจาํนวนกรรมการทั งหมดตอ้งมีถิ
นที
อยูใ่นราชอาณาจกัร และเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที
กฎหมาย
กาํหนด  โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที
จะทาํ
หนา้ที
ในการสอบทานความน่าเชื
อถือของงบการเงินของบริษทัฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดประวติัและขอบเขตอาํนาจหน้าที
ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้นเอกสารแนบ 1 หัวข้อ  “รายละเอียดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที#บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ”  

และ หัวข้อ “9. การกาํกบัดูแลกจิการ”   
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้   

“นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ สองในสามคนลงลายมือชื
อร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั” 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษทัฯ  

1.   มีคุณสมบติัที
ไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง  ตลอดจนขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) รวมทั งขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  

2. เป็นผูที้
ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื
นที
มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุ้น 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื
อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุ้นโดยรวม 
4. เป็นผูที้
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ  ที
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ  
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5. เป็นผูมี้ความซื
อสตัยสุ์จริต  
6. เป็นผูที้
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที
กรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที
 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลที
อาจมีความขดัแยง้   ทั งนี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้
เกี
ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั นๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที
ปรึกษาที
ไดเ้งินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ  หรือนิติบุคคลที
อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2  ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี

นอ้ง และบุตร  รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที
จะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นที
มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที
มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ
 งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ
 งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษาทางการเงิน ซึ
 ง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ   บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที
มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั นดว้ย  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการที
ได้รับการแต่งตั งขึ นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ
 งเป็น
ผูเ้กี
ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  

8.  ไม่ประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนัยกบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที
ปรึกษาที
รับเงินเดือนประจาํ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษทัอื
นซึ
 งประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื
นใดที
ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 คือ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที
อยูใ่นตาํแหน่งนานที
สุดเป็นผูอ้อก
จากตาํแหน่ง กรรมการที
ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั งนี กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะ
ไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ เป็นอยา่งยิ
งและการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที
กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั งตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย   
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที#ของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบติัหน้าที
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื
อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที
ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั งการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ  รวมทั งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที
กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน์ และภารกิจของบริษทัฯ ทุกปี 
4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ  
5. พิจารณาแต่งตั งกรรมการบริษทัฯ  และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที
ออกตามวาระ รวมทั งพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที
นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื
อนาํเสนอให้ที
ประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั งคณะอนุกรรมการต่างๆ  เพื
อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที

กาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื
อความย ั
งยืน เป็นตน้  สาํหรับการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ก่อนที
จะเสนอที
ประชุมผูถื้อ
หุ้นเพื
อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

7. พิจารณาแต่งตั งผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทัฯ    รวมทั งพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที
เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัให้มีการทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ   และลงลายมือชื
อเพื
อ
รับรองงบการเงินดงักล่าว   เพื
อนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื
อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนที
เหมาะสม ก่อนนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุ้น ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี เพื
อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ที
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั งดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี
ยง  

11. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี เพื
อให้เชื
อมั
นไดว้่าบริษทัฯ ไดมี้การรับผิดชอบต่อผู ้
มีส่วนเกี
ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหน้าที
ในการแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยมิชกัช้า  ถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลที
เกี
ยวขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบับริษทัฯ  หรือบริษทัฯ ยอ่ย 

 
 

นอกจากนั น  บริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งโปร่งใส และมี
คุณธรรม  ปฏิบติัหนา้ที
ตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซื
อสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั และรอบคอบ  เพื
อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ได้
เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
 

  การมอบอาํนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ (Delegation of Authorities)  ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึ
 งเริ
มใช้ตั งแต่ปี 2538   โดยกาํหนด
อาํนาจอนุมติัวงเงินสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ไดแ้ก่  งานการเงิน/บญัชี/งบประมาณ   
งานทรัพยากรบุคคล   งานจดัซื อ/จดัหา   งานบริหารงานทั
วไป/ธุรการ  งานดา้นการตลาด  และงานประชาสัมพนัธ์   อยา่งไรก็
ตามบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัในเรื
องดงักล่าว   เพื
อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนั  ก่อนนาํเรื
องดงักล่าวเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื
อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขต่อไป   
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 อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษทัฯ  

1. อนุมติังบประมาณประจาํปีและแผนธุรกิจของบริษทัฯ  
2. อนุมติัการก่อภาระผกูพนัทางการเงินของบริษทัฯ   เช่น  การทาํสญัญากูเ้งิน  การคํ าประกนัหนี   
3. อนุมติัโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ 
4. อนุมติัการเปิดบริษทัใหม่ 
5. อนุมติัการซื อหรือจาํหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัฯ  ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
6. อนุมติัการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนัของบริษทัฯ  ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
7. อนุมติันโยบายการเพิ
มอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปี 
8. อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ  
9. อนุมติัการเปิดหรือปิดบญัชีกบัธนาคารต่างๆ 
10. อนุมติัการแต่งตั งคณะอนุกรรมการ 
11. อนุมติัการแต่งตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการที
ออกตามวาระ 

 
ทั งนี   คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีหน้าที
ในการอนุมติัการดาํเนินรายการต่างๆ  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด   
 
นอกจากนั น  เนื
องจากบริษทัฯ มีลกัษณะเป็น Holding Company  จึงไดแ้สดงข้อมูลของกรรมการในบริษทัย่อยที#ประกอบธุรกิจหลัก

ซึ#งมีรายได้ตั6งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  ณ วนัที#  31  ธันวาคม  2557  ดงันี6   
 
1) คณะกรรมการบริษทั  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) (“SIM”) ประกอบด้วย  
 

  1.    ศาสตราจารยศ์ุภชยั    พิศิษวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  2.    ดร. โชติวิทย ์   ชยวฒันางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
  3.    นายคนัธิศ       อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  4.    นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์ (1) กรรมการ 
  5.    นายวฒัน์ชยั     วิไลลกัษณ์ (1) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที
บริหาร /ประธาน

กรรมการบริหารความเสี
ยง  
  6.    นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์ (1) กรรมการ / กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื
อความย ั
งยืน / 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี
ยง 
  7.    นายจง     ดิลกสมบติั (1) กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร

ความเสี
ยง 
  8.    นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ (2)  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ

เสี
ยง 
  

หมายเหต ุ  (1)  เป็นตัวแทนของบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 
70.94 

 (2)  ได้รับการแต่งตั)งเมื�อวันที� 7 สิงหาคม  2557  
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2) คณะกรรมการบริษทั  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) (“SAMTEL”) ประกอบด้วย  
 
 

  1.  นายสมบติั อุทยัสาง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
  2.  พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  3.  นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ*   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  4.  น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  5.  นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ (1) กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  6.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (2) กรรมการบริหาร 
  7.  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (2) กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 
  8.  นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ (2) กรรมการบริหาร 
  9.  นายจง ดิลกสมบติั(2) กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง /

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / ประธานกรรมการเพื
อความย ั
งยนื    
     

หมายเหตุ  (1) เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 4.85   

   (2)  เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 70.08 
 

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ   และบริษทัย่อยที#ประกอบธุรกจิหลกั ประจําปี 2557(1) 
      

 

รายชื#อ 

จํานวนครั6งที#เข้าร่วมประชุม / จํานวนครั6งที#ประชุม 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั#น 

(SAMART) 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

(SIM) 

บมจ. สามารถเทลคอม 

(SAMTEL) 

1. ดร. ทองฉตัร     หงศล์ดารมภ ์ 9/9 - - 

2. นายประดงั        ปรีชญางกูร 9/9 - - 
3. นายเสรี              สุขสถาพร 9/9 - - 
4. นายปริญญา       ไววฒันา 9/9 - - 
5. นางศิริเพญ็          วิไลลกัษณ์     8/9(2) - - 
6. นายศิริชยั            รัศมีจนัทร์ 9/9 2/7(4)      7/7 

7. นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 9/9 7/7 7/7 
8. นายวฒัน์ชยั          วิไลลกัษณ์ 9/9 7/7 7/7 
9. ศาสตราจารยศ์ุภชยั    พิศิษฐวานิช - 4/7(5)      - 

10. ดร. โชติวิทย ์   ชยวฒันางกูร - 6/7(5)      - 
11. นายคนัธิศ       อรัณยกานนท ์ - 7/7 - 
12. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์ - 6/7(5)      - 
13. นายจง              ดิลกสมบติั - 6/7(5)      7/7 
14. นายอซัวนั คาน บิน ออสมนั คาน - 0/7(6)      - 
15. นายอนันิส บิน เชค โมฮมัเหมด็ - 0/7(6)      - 
16. นายไซม่อน จอห์น เพอร์คินส์ - 2/7(6)       
17. นายสมบติั อุทยัสาง - - 7/7 
18. พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต ์ - - 7/7 
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รายชื#อ 

จํานวนครั6งที#เข้าร่วมประชุม / จํานวนครั6งที#ประชุม 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั#น 

(SAMART) 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

(SIM) 

บมจ. สามารถเทลคอม 

(SAMTEL) 

19. นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ*   - - 7/7 
20. น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ - - 6/7(3) 
21. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์  - - 6/7(3) 

 

หมายเหตุ   (1) บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักซึ�งมีรายได้ตั)งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  
    (2) ติดภาระกิจสาํคัญในประเทศ   
    (3) เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงการประชุมกะทันหันในขณะที�กรรมการติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้   
 (4) ได้รับการแต่งตั)งเมื�อวันที� 7 สิงหาคม 2557   
 (5) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื�องจากป่วย และ/หรือติดภารกิจทั)งในและต่างประเทศ 
 (6) เป็นตัวแทนของ Axiata Group Berhad ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SIM ร้อยละ 23.93 ต่อมาเมื�อวันที� 2 กรกฎาคม 

2557 Axiata Group Berhad ได้ขายหุ้นของ SIM ทั)งหมดที�ถืออยู่ร้อยละ 23.93 ให้กับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น 
จาํกัด (มหาชน) 

 

ทั งนี   สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกบัประวติักรรมการของบริษทัดงักล่าวไดใ้นเอกสารแนบ 1-2 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที#บริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ”  และหัวข้อ  “รายละเอยีดเกี#ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย”  

  8.2 ผู้บริหาร 

โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7  ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ  (Board of Directors) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Committee)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee)  คณะกรรมการ
บริหารความเสี
ยง (Risk Management Committee)   และคณะกรรมการเพื
อความย ั
งยืน  (Sustainable Development Committee)   
โดยมีแผนผงัองคก์รและรายชื
อคณะเจา้หนา้ที
บริหารของบริษทัฯ  ณ วนัที
 31  ธนัวาคม  2557   ดงันี  
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   แผนผังองค์กรของบริษทัฯ  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

คณะเจ้าหน้าที#บริหารของบริษทัฯ  ประกอบด้วย 
1.      นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์            ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 
2.  นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / รักษาการประธานสาย

ธุรกิจ Utilities and Transportations / รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology Related 
Services 

3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ รองประธานกรรมการบริหาร 
4. นายจง    ดิลกสมบติั กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจ ICT Solutions and  Services 
5. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกิจ  Mobile Multimedia 
6.     นายประชา  พทัธยากร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน)  

 

 
 

ประธานสายธุรกิจ 
ICT Solutions and  

Services 

รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่  
(บญัชีและการเงิน) 

ประธานสายธุรกิจ 
Mobile 

 Mutimedia 

เลขานุการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี
ยง 

คณะกรรมการ 
เพื
อความย ั
งยนื 

ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานสายธุรกิจ 
Call Center 

รองประธานกรรมการบริหาร 

Corporate Operation 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

ประธานสายธุรกิจ 
Technology  

Related Services 
 

ประธานสายธุรกิจ 
Utilities and 

Transportations 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2557 

 

  

 
 

76

แผนผังองค์กรและรายชื#อผู้บริหารของบริษัทย่อยที#ประกอบธุรกิจหลักซึ#งมีรายได้ตั6งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท               

ดงันี6 
                
1) บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)  

 

แผนผงัองค์กรบริษทั  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
คณะเจ้าหน้าที#บริหารบริษทั  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั  (มหาชน)  ประกอบด้วย 

1. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ ประธานเจา้หน้าที
บริหาร และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจการให้บริการ
โทรคมนาคม 

2. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจโทรศพัทเ์คลื
อนที
 
3. นายประชา  พทัธยากร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นายสุภสิทธิ*  รักกสิกร กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจมลัติมีเดียปฏิบติังานในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบริษทั  

สามารถ  มลัติมีเดีย  จาํกดั 
5. นางสุมลทิพย ์ ศรีเมฆ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
6. นางสาวกุสุมา  เกิดผล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี
ยง 

ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายธุรกิจโทรศพัทเ์คลื
อนที
 

คณะกรรมการ 
เพื
อความย ั
งยนื 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

สายธุรกิจมลัติมีเดีย 

 
สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
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2) บริษทั  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  

 

                                         แผนผงัองค์กรบริษทั  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                

หมายเหต ุ 1.    ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2.   ที�ประชุมคณะกรรมการ SAMTEL ครั) งที�  7/2557 เมื�อวันที�  18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเปลี�ยนโครงสร้าง

ธุรกิจจากเดิม 5 สายธุรกิจ เปลี�ยนเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี) 
1) สายธุรกิจโซลูชั�น โครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network  Solutions) 

 2) สายธุรกิจโซลูชั�น เทคโนโลยีประยกุต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) 
 3) สายธุรกิจแอพพลิเคชั�นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) 

 

  เพื�อจาํแนกธุรกิจในลักษณะเป็นกลุ่มโซลูชั�นที�ชัดเจนและเข้าใจง่าย และรองรับวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั�น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�ครบวงจร พร้อมทั)งรองรับเป้าหมายและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดย
มีผลบังคับใช้ตั)งแต่วันที� 1 มกราคม 2558 

 
        คณะเจ้าหน้าที#บริหารของบริษทั  สามารถเทลคอม  จํากดั  (มหาชน)  ประกอบด้วย 

1. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายจง  ดิลกสมบติั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจบริการ 
        บริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศสื
อสาร และสายธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต 
3.   นายพรชยั           กรัยวิเชียร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจบริการเครือข่ายสื
อสารและสายธุรกิจบริการ

รับเหมาออกแบบติดตั งระบบ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษทั  

เลขานุการบริษทั 

สายธุรกิจบริการ
เครือข่ายสื
อสาร 

(Network Services) 
 

สายธุรกิจรับเหมา
ออกแบบติดตั งระบบ 
(System Integration) 

สายธุรกิจบริการ 
อินเทอร์เน็ต  
(IP Business) 

สายธุรกิจบริการบริหาร
จดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศสื
อสาร   

(ICT Outsourcing Services) 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี
ยง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
เพื
อความย ั
งยนื 

 

สายธุรกิจนวตักรรมและ
เทคโนโลยปีระยกุต ์

(Innovation Business Application 
 Solutions & Services) 
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4. นายอภิชาติ         ศิริสาลิโภชน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกิจบริการเครือข่ายสื
อสารและสายธุรกิจนวตักรรมและ
เทคโนโลยปีระยกุต ์

5. นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
6. นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ์  (1) ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

หมายเหต ุ ( 1) นายดิลกพัฒน์  นิศามณีวงศ์ ได้รับการแต่งตั)งให้ดาํรงตาํแหน่ง ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เมื�อวันที�   
   1 กุมภาพันธ์ 2557  

 
 

ทั งนี   สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกบัประวติัผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยที
ประกอบธุรกิจหลกัซึ
 งมีรายไดต้ั งแต่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัไดใ้นเอกสารแนบ 1 หัวข้อ  “รายละเอยีดกรรมการ เจ้าหน้าที#บริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ” 

8.3 เลขานุการบริษทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูที้
มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที
เหมาะสมเสนอต่อที
ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื
อพิจารณาอนุมติัแต่งตั งเป็นเลขานุการบริษทัฯ   โดยนางวรพินท ์ อิศราธรรม ปฏิบติัหน้าที
เลขานุการบริษทัฯ  
มาตั งแต่ปี 2542  เพื
อเป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติ
แต่งตั งนางวรพินท ์ อิศราธรรม เป็นเลขานุการบริษทัฯ  อยา่งเป็นทางการ  เมื
อวนัที
 14  สิงหาคม 2551  
 
อยา่งไรก็ตาม นางวรพินท์  อิศราธรรม  ได้ลาออกเมื
อวนัที
 1 ธนัวาคม 2557 และที
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั งที
 9/2557 ซึ
 ง
ประชุมเมื
อวนัที
 19 ธนัวาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั งนางจิรวรรณ  รุจิสนธิ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ แทนบุคคลดงักล่าว
โดยมีผลตั งแต่วนัที
 19 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 

ทั งนี   สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกบัเลขานุการบริษทัฯ ได้ในเอกสารแนบ 1  หัวข้อ  “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที#บริหาร และ

เลขานุการบริษทัฯ” และ หัวข้อ “หน้าที#ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัฯ ”  

 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที
เหมาะสม เทียบเคียง
ไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอที
จะรักษากรรมการที
มีคุณสมบติัที
ตอ้งการไวไ้ด้ กรรมการที
ไดรั้บมอบหมาย
หนา้ที
และความรับผิดชอบเพิ
มขึ นในคณะอนุกรรมการต่างๆ  จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ
มตามปริมาณความรับผิดชอบที
เพิ
มขึ น ซึ
 ง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบื องตน้  แล้วนาํขอ้มูลที
ได้เสนอต่อที
ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื
อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื
ออนุมติั  

• ค่าตอบแทนกรรมการที#ไม่เป็นผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ย  ค่าเบี ยประชุม   และบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื
นๆ ซึ
 งเบี ยประชุมจะไดรั้บ
อนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุ้น  และจ่ายเฉพาะกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมเท่านั น  โดยในคณะกรรมการบริษทัฯ   และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   กรรมการทุกคนจะได้เบี ยประชุมเท่ากนั   ในขณะที
ประธานกรรมการจะได้เป็น  2  เท่าของกรรมการท่านอื
น   
สาํหรับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   ประธานกรรมการจะไดม้ากกว่า
กรรมการท่านอื
นร้อยละ 33.33  ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง  และคณะกรรมการเพื
อความ
ย ั
งยนื   ไม่มีการจ่ายค่าเบี ยประชุมแต่อยา่งใด  เนื
องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ   สาํหรับ
บาํเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกบัองคก์รที
อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั   และมี
ขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ     ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  และ
สภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม 
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โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสําหรับปี 2557 ที
ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7.0  ลา้นบาท โดย
กาํหนดค่าเบี ยประชุมสาํหรับกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี  

คณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ        
-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั ง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครั ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000 บาทต่อครั ง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครั ง 

• ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด    
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที
เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั  โดยจะคาํนึงถึงภาระหน้าที
  ความ
รับผิดชอบ  ซึ
 งเชื
อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ทั งนี  เพื
อ
สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที
มีคุณภาพไวไ้ด ้

 
ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที
แน่นอน  โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ซึ
 งจะมีการชี แจงหลกัเกณฑ์
ให้ทราบล่วงหนา้ ก่อนที
จะประเมินผลในปลายปี   โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
สาํหรับค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที
บริหาร  นอกจากจะพิจารณาจากหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้  คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจดั
ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที
บริหารประจาํปี โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมิน เพื
อ
นาํผลการประเมินมาใชใ้นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที
บริหารดว้ย 

 
ในปี 2557 บริษทัฯ  ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษทัย่อยที#ประกอบธุรกจิหลกัซึ#งมีรายได้ตั6งแต่ร้อยละ 

10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  มรีายละเอยีดดังนี6 

1. ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ  และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทัฯ  สําหรับปี 2557  

1.1) ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษทัฯ   

• กรรมการและอนุกรรมการบริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั#น จํากดั (มหาชน)  

 

รายชื#อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ ค่าตอบแทนอื#นๆ  

ค่าเบี6ยประชุม(1)
 (บาท) 

เงนิบําเหน็จ 

กรรมการ 

(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 

ที#กรรมการแต่

ละท่านได้รับ 

(บาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ(3)
 

(หน่วย) กรรมการ

บริษทัฯ (2) 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
       ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

270,000 75,000 - 60,000 380,000 785,000 

 
500,000 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
       รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ    

135,000 150,000 30,000 45,000 330,000 690,000 500,000 
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รายชื#อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ ค่าตอบแทนอื#นๆ  

ค่าเบี6ยประชุม(1)
 (บาท) 

เงนิบําเหน็จ 

กรรมการ 

(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 

ที#กรรมการแต่

ละท่านได้รับ 

(บาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ(3)
 

(หน่วย) กรรมการ

บริษทัฯ (2) 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

3. นายเสรี  สุขสถาพร  
 กรรมการ / กรรมการอิสระ 

135,000 75,000 40,000 45,000 330,000 625,000 500,000 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ (4) 
กรรมการ 

120,000 - - - 330,000 450,000 500,000 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

135,000 - - - 330,000 465,000 500,000 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

135,000 - - - 330,000 465,000 500,000 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
กรรมการ 

135,000 - 30,000 - 330,000 495,000 500,000 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 

135,000 - 30,000 - 330,000 495,000    275,000(5) 

รวม 1,200,000 300,000 130,000 150,000 2,690,000 4,470,000 3,775,000 

 
หมายเหต ุ (1) ไม่มีการจ่ายเบี)ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการเพื�อความ

ยั�งยืน เนื�องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ�งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
  (2) ค่าเบี)ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ� งในปี 2557  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

จาํนวน 9  ครั)ง  
  (3) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัทฯ  และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาํนวน 30,000,000 หน่วย  เมื�อวันที�   29  พฤษภาคม  2552  ซึ� ง
ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ 5  ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที� 1-5 ร้อยละ 10  ร้อยละ 15   ร้อยละ 20  ร้อยละ 25 
และร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งหมดที�ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลาํดับ ซึ�งใบสาํคัญ
แสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที� 28 พฤษภาคม 2557  กรรมการบริษัทฯ ได้รับการจัดสรร ท่านละ 500,000  หน่วย  
รวมจาํนวน 6,000,000  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งโครงการ   ทั)งนี) กรรมการที�
ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�กรรมการ
ปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 12.58  ของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ  

(4)  จาํนวนค่าเบี)ยประชุมไม่เท่ากัน เนื�องจากจาํนวนครั)งในการเข้าร่วมประชุมที�แตกต่างกัน 
 (5)  ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วน

ที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่ง)  จาํนวน 275,000 หน่วย ให้กับนายปริญญา  ไววัฒนา 
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1.2) ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทัฯ  
 

 

 

หมายเหต ุ      (1)  แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสาํรองเลี )ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที�ได้รับจาก
บริษัท  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) เท่านั)น   โดยในปี 2557 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร
จาํนวน   2  ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัทฯ    สาํหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกจาํนวน  4  
ท่าน  รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ�งมีรายละเอียดดังนี) 
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด 
(มหาชน) 

- นายประชา พัทยากร รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) และ
บางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน)  

 - นายจง  ดิลกสมบัติ  และนายธนานันท์ วิไลลักษณ์ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ 
(2 ) บริษัทฯ สมทบกองทุนสํารองเลี )ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายงุาน                         
 (3)  บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัทฯ  และพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 30,000,000 หน่วย  เมื�อวันที�   29  
พฤษภาคม  2552  ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ 5  ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที� 1-5 ร้อยละ 10  ร้อยละ 
15   ร้อยละ 20  ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งหมดที�ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละ
รายได้รับ ตามลาํดับ ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายวัุนที� 28 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน  9,850,000  หน่วย  หรือคิดเป็นร้อยละ 32.83  ของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ   

 
 

2.    ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัย่อยที#ประกอบธุรกจิหลกั 
 

2.1) ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
 

• กรรมการและอนุกรรมการบริษทั  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 

    

รายชื#อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ ค่าตอบแทนอื#นๆ  

ค่าเบี6ยประชุม (บาท) 

เงนิบําเหน็จ 

กรรมการ 

(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 

ที#กรรมการแต่

ละท่านได้รับ 

(บาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ(1)
 

(หน่วย) กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 
1.   ศาสตราจารยศ์ุภชยั   พิศิษฐวานิช 
      ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

120,000 60,000 - - 350,000 530,000 3,000,000 

2.   ดร.โชติวิทย ์     ชยวฒันางกูร  
      กรรมการ / กรรมการอิสระ 

90,000 120,000 40,000 45,000 300,000 595,000 3,000,000 

ค่าตอบแทน จํานวนราย  จํานวน  

เงินเดือน (1) 6   19,768,800 (บาท)  

โบนสั (1) 6   3,215,000 (บาท) 

กองทุนสาํรองเลี ยงชีพ (1) (2) 6   1,271,700 (บาท)  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (3) 6                              9,850,000  (หน่วย) 
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รายชื#อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ ค่าตอบแทนอื#นๆ  

ค่าเบี6ยประชุม (บาท) 

เงนิบําเหน็จ 

กรรมการ 

(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 

ที#กรรมการแต่

ละท่านได้รับ 

(บาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ(1)
 

(หน่วย) กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 
3.   นายคนัธิศ        อรัณยกานนท ์ 
      กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 75,000 30,000 80,000 300,000 590,000 3,000,000 

4.   นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์   
      กรรมการ 

105,000 - - - 300,000 405,000 3,000,000 

5.   นายวฒัน์ชยั     วิไลลกัษณ์ 
      กรรมการ  

105,000 - - - 300,000 405,000 3,000,000 

6.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์ 
      กรรมการ 

90,000 - - - 300,000 390,000 3,000,000 

7.   นายจง          ดิลกสมบติั 
      กรรมการ    

90,000 - 30,000 - 300,000 420,000 3,000,000 

8. นายศิริชยั        รัศมีจนัทร์ (2) 
      กรรมการ 

30,000 - - 60,000 300,000 390,000 - 

9.   นายอซัวนั คาน บิน ออสมนั คาน (3) 
      กรรมการ 

- - - - 300,000 300,000 3,000,000 

10.   นายไซม่อน  จอห์น  เพอร์คิน (4) 
      กรรมการ 

30,000 - - - - 30,000 - 

11. นายอนันิส บิน เชค โมฮมัเหมด็ (5) 
      กรรมการ 

- - - - 300,000 300,000 - 

รวม 765,000 255,000 100,000 185,000 3,050,000 4,355,000 24,000,000 

 หมายเหต ุ    (1)   SIM ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SIM และบริษัทย่อยที�ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาํนวน 100,250,000 หน่วย  เมื�อวันที�  29 พฤษภาคม 2552  ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มี
อาย ุ 5  ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที� 1-5 ร้อยละ 10  ร้อยละ 15   ร้อยละ 20  ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของ
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งหมดที�ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลาํดับ  ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบ
อายวัุนที� 28 พฤษภาคม 2557 กรรมการ SIM ได้รับการจัดสรร ท่านละ 3,000,000 หน่วย  รวมจาํนวน  33,000,000 
หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ  32.92   ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งโครงการ   อย่างไรก็ตามกรรมการที�ได้รับการ
จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�กรรมการปัจจุบัน
ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ     

(2) ได้รับการแต่งตั)งเป็นกรรมการเมื�อวันที� 7 สิงหาคม 2557 
(3)   ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2557 

 (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการ  เมื�อวันที� 4 สิงหาคม 2557 
(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมื�อวันที� 4 สิงหาคม 2557 โดยไม่มีการ

เสนอชื�อบคุคลดาํรงตาํแหน่งแทน 
 

• ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท  สามารถ ไอ-โมบาย 

จํากดั  (มหาชน)  
 

ค่าตอบแทน (1) จํานวนราย จํานวน  

เงินเดือน 4 15,182,120 (บาท) 
โบนสั 4 2,157,000 (บาท) 
กองทุนสาํรองเลี ยงชีพ (2) 4 1,094,000 (บาท) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ(3) 4             16,800,000 (หน่วย) 
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หมายเหต ุ  (1)     แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสาํรองเลี )ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที�ได้รับ
จากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน) เท่านั)น   

 (2)   SIM สมทบกองทุนสํารองเลี )ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายงุาน  

 (3)   SIM ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SIM และบริษัทย่อย
ที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาํนวน 100,250,000 หน่วย  เมื�อวันที�  29  พฤษภาคม  2552 
ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ 5  ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที� 1-5 ร้อยละ 10  ร้อยละ 15   ร้อยละ 
20  ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งหมดที�ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ 
ตามลาํดับ ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายวัุนที� 28 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของ SIM ได้รับการ
จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จาํนวน  16,800,000 หน่วย  หรือคิดเป็นร้อยละ 16.76  ของใบสาํคัญแสดง
สิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ 

 
2.2)   ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษทั  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  

• กรรมการและอนุกรรมการบริษทั สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)   
 

รายชื#อกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ ค่าตอบแทนอื#นๆ 

ค่าเบี6ยประชุม(1) (บาท) 
เงนิบําเหน็จ

กรรมการ 

(บาท) 

รวมค่า 

ตอบแทนที# 

แต่ละท่านได้รับ 

(บาท) 

ใบสําคญั 

แสดงสิทธิฯ(3) 

(หน่วย) 
กรรมการ

บริษทั(2) 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

1. นายสมบติั  อุทยัสาง 
 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

210,000 - - - 350,000 560,000 500,000 

2. พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต ์
     กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 180,000 30,000 60,000 300,000 675,000 500,000 

3. นายวิชยั  โภคาสมัฤทธิ*   
    กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 90,000 40,000 45,000 300,000 580,000 225,000(4) 

4. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์(4) 
   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

90,000 75,000 - 30,000 300,000 495,000 500,000 

5. นายขจรวฒิุ  ตยานุกรณ์(4) 
    กรรมการ 

90,000 - 30,000 - 300,000 420,000 500,000 

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
   กรรมการ 

105,000 - - - 300,000 405,000 500,000 

7. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
    กรรมการ 

105,000 - - - 300,000 405,000 500,000 

8. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
   กรรมการ 

105,000 - - - 300,000 405,000 500,000 

9.นายจง  ดิลกสมบติั  
    กรรมการ 

105,000 - 30,000 - 300,000 435,000 125,000(4) 

รวม 1,020,000 345,000 130,000 135,000 2,750,000 4,380,000 3,850,000 
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หมายเหต ุ (1) ไม่มีการจ่ายเบี)ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการเพื�อความยั�งยืน 
เนื�องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ�งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 

  (2) ค่าเบี)ยประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการ SAMTEL ซึ�งในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ SAMTEL จาํนวน 7 

ครั)ง 

  (3) SAMTEL ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SAMTEL และบริษัทย่อยที�ไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาํนวน 18,000,000 หน่วย   เมื�อวันที�  29  พฤษภาคม  2552 ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ 
5  ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที� 1-5 ร้อยละ 10  ร้อยละ 15   ร้อยละ 20  ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสิทธิฯ ทั)งหมดที�ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลาํดับ ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายวัุนที� 28 พฤษภาคม 2557 

กรรมการ SAMTEL ได้รับการจัดสรรท่านละ  500,000  หน่วย รวมจาํนวน  4,500,000 หน่วย  หรือคิดเป็นร้อยละ 25  ของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ   อย่างไรกต็ามกรรมการที�ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้น

จากตาํแหน่งกรรมการ SAMTEL โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 24.17 ของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ 
  (4) จาํนวนค่าเบี)ยประชุมไม่เท่ากัน เนื�องจากจาํนวนครั)งในการเข้าร่วมประชุมที�แตกต่างกัน 

(5) ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วนที�ยังไม่ได้
ใช้สิทธิของกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่ง) จาํนวน 350,000 หน่วย ให้กับนายวิชัย  โภคาสัมฤทธิl   จาํนวน 225,000 หน่วย และ
นายจง  ดิลกสมบัติ  จาํนวน  125,000 หน่วย 

• ค่าตอบแทนที#เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื#นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท  สามารถเทลคอม จํากัด 

(มหาชน)  
 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน  

เงินเดือน 4 15,444,000.00 บาท 
โบนสั 4 2,231,000.00 บาท 
กองทุนสาํรองเลี ยงชีพ(1) 4 1,462,680.00 บาท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (2) 4    2,800,000          หน่วย 

หมายเหตุ (1)  SAMTEL สมทบกองทุนสาํรองเลี )ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายงุาน                        

(2)  SAMTEL ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SAMTEL และ
บริษัทย่อยที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาํนวน 18,000,000 หน่วย  เมื�อวันที�  29  พฤษภาคม  
2552 ซึ�งใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ 5  ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที� 1-5 ร้อยละ 10  ร้อยละ 15   
ร้อยละ 20  ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั)งหมดที�ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละ
รายได้รับ ตามลาํดับ ซึ� งใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที�  28 พฤษภาคม 2557  ผู้บริหารของ 
SAMTEL ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จาํนวน  2,800,000  หน่วย  หรือคิดเป็นร้อยละ 15.56 
ของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จัดสรรทั)งโครงการ 

 8.5 บุคลากร  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีจาํนวนพนกังานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที
ผา่นมา   โดยสามารถแยกจาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจไดด้งัต่อไปนี  
 

สายธุรกจิ 
จํานวนพนักงาน  (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1.  Mobile Multimedia     837    956 923 

2.  ICT Solutions and Services 1,246 1,369 1,419 

3. Call Center -N/A- -N/A- 2,045 
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สายธุรกจิ 
จํานวนพนักงาน  (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 4.     Utilities and Transportations - N/A -    503 613 

 5.     Technology Related Services 3,438(1)    2,142(1) 655(2) 

รวม 5,521 4,970 5,655 
 

หมายเหต ุ  (1) รวมจาํนวนบคุลากรในสายธุรกิจ Call Center 
 
(2) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงจาํนวนบุคลากรโดยแยกสายธุรกิจ Call Center ออกจากสายธุรกิจ Technology Related 

Services ส่งผลให้จาํนวนพนักงานในสายธุรกิจ Technology Related Services ลดลง 

 
โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ#งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี6ยงชีพ และค่าตอบแทนอื#นๆ  ในช่วงระยะเวลา 3  ปีที#ผ่านมา   ซึ#งมีรายละเอยีดดงันี6 

            (หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเภทการจ่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 เงินเดือน     1,079.78 1,172.85 1,334.34 

 โบนสั        123.59 137.43 143.09 

 กองทุนสาํรองเลี ยงชีพ     35.65 42.27 46.83 

 อื
นๆ (ค่าทาํงานล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือพิเศษ  และ    
 ค่าคอมมิชชั
น)   

  95.90 148.75 103.30 

 
 นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที
มีคุณค่าและเป็นปัจจยัรากฐานของความสําเร็จในการเป็นบริษทัโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยชีั นนาํ ดงันั น องคก์รจึงตอ้งมีบุคลากรที
มีคุณภาพ บริษทัฯ จึงมีการกาํหนดกลยทุธ์และนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลที
มุ่งเน้น
ด้านการเพิ
มประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพฒันา กระบวนการทาํงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้นศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากรใน
ทุกระดบัอยา่งต่อเนื
อง รวมทั ง การวิเคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงัเพื
อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขนัและรองรับการเปลี
ยนแปลง
ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พนัธกิจ วฒันธรรมองคก์รและการทาํงานร่วมกนั 

 
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เพื
อตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเนน้ที
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ดงันี  

• นโยบายการสรรหาและคดัเลอืก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ
งที
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัและดาํเนินการอยา่งต่อเนื
อง เพื
อให้ไดบุ้คลากรที
มีคุณภาพ บริษทัฯ 
จึงมีนโยบายเขา้ร่วมมหกรรมรับสมคัรงานกบัสถาบนัและองคก์รต่างๆ  การจดักิจกรรมรับสมคัรงานตามมหาวิทยาลยัชั นนาํ 
ทั งนี  เพื
อสร้างภาพลกัษณ์ที
ดีของบริษทัฯ ต่อสถาบนัและมหาวิทยาลยัชั นนาํต่างๆ สาํหรับผูส้มคัรที
เพิ
งจบการศึกษา รวมทั ง 
บริษัทและองค์กรชั นนํา และสื
อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื
อสร้างคุณค่าองค์กร สําหรับนโยบายการคัดเลือก บริษทัฯ ให้
ความสาํคญักบัการคดัเลือกบุคลากรโดยยดึหลกัความรู้ ความสามารถ ควบคู่กบัความเป็นคนดี การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
จะดาํเนินการโดยผา่นการพิจารณาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื
อให้การคดัเลือก
เป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน นโยบายทั งหมดนี จึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั นๆ ไปสู่ความสาํเร็จ
ในสายวิชาชีพที
กลุ่มบริษทัสามารถ นาํไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ั
งยนืของบริษทัฯ ต่อไป 
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• นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
บริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานอยา่งเป็นธรรม รวมทั งเป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ของทุกสาย
ธุรกิจ โดยนาํระบบตวัชี วดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) จากเป้าหมายขององคก์รลงสู่ระดบัหน่วยงานและบุคคล ที
สอดคลอ้งกบั
แผนธุรกิจ และ Corporate Competency มาประยกุตใ์ชใ้นทกุระดบัทั
วทั งองคก์ร 

 
• นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษทัฯ มีการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื
อสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรวดเร็ว ลดตน้ทุน ถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนาํมาใช้ในการบริหารพนักงาน การวิเคราะห์
อตัรากาํลงัและการควบคุมการลาและการปฏิบติังาน การฝึกอบรมและพฒันา การบริหารสวสัดิการและการบริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์อื
นๆ บริษทัฯ ยงันาํมาใช้ในการสรรหาและพฒันาทรัพยากรบุคคลดว้ย เช่น การสมคัรงานออนไลน์ การจดัการ
ขอ้มูลความรู้ รวมทั ง ใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล 
(Individual Development Plan) นอกจากนั นบริษทัฯ ไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆนี  ไปใช้สนบัสนุนการตดัสินใจและการกาํหนดนโยบาย
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้องคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ั
งยนื 

 

• นโยบายสวสัดกิารและผลตอบแทน    
บริษทัฯ มีการกาํหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการต่างๆ ตามตาํแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของ
พนกังานในทุกระดบัภายในองคก์ร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัระดบัหน้าที
ความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจ และดําเนินการควบคู่กับการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัธุรกิจทั งในอุตสาหกรรมเดียวกนัและต่างอุตสาหกรรม ทั งนี  เพื
อให้มั
นใจว่าพนกังานทุกคนไดรั้บผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวสัดิการที
เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขนัไดก้บับริษทัชั นนาํอื
นๆ ได ้

 

• นโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร  
บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดบัภายในองค์กรระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานรวมทั งได้
ส่งเสริมการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเนน้การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รให้เกิดการประสานงานและ
การทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในปีที
ผา่นมา บริษทัฯ จึงจดัทาํกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจดัแข่งขนักีฬาเชื
อม
ความสมัพนัธ์ภายในและภายนอก การเปิดรับฟังความคิดเห็น การจดักิจกรรมเพื
อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดั
กิจกรรมสานสมัพนัธ์ต่างๆ ในทุกระดบัขององคก์ร ชมรมทาํความดี (D-Club) ฯลฯ 

 
2. นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล   

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดบัและเหมาะสมกบัตาํแหน่งอย่างต่อเนื
อง เพื
อ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ เนื
องจากบริษทัฯ มีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที
มีคุณค่าและสามารถไดรั้บการพฒันา เพื
อสนบัสนุนองคก์รให้ประสบความสาํเร็จได ้บริษทัฯ จึงมุ่งมั
นพฒันาบุคลากร
ทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยผสมผสานทั งการพฒันาด้านทกัษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรควบคู่กนั ทั งนี  เพื
อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั งในปัจจุบนัและ
อนาคต 
 

• นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนกังานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยพนกังานจะไดรั้บการพฒันา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื
 อง โดยการนําแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั งในส่วนของ
ความสามารถหลกัสาํหรับพนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งมี (Generic Competency) ความสามารถดา้นการบริหารจดัการสาํหรับ
ผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื
อนาํไป
วิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลดว้ยการพฒันาที
หลากหลายรูปแบบ
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สาํหรับพนักงานทุกระดบั เพื
อสร้างศกัยภาพตนเองสาํหรับทั งระดบักลุ่มบริษทัสามารถและระดบัสายธุรกิจและรองรับการ
เติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ  

 

• นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
บริษทัฯ มีความตระหนกัเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที
มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสําเร็จด้าน Learning & Growth 
ขององค์กร ในการผลักดนัให้องค์กรสามารถขบัเคลื
อนตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ ซึ
 งจะมีผลให้บริษทัฯ 
สามารถเติบโตได้อยา่งย ั
งยืนและสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในทุกระดบัอยา่งต่อเนื
องควบคู่ไปกบัการนาํระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ มาประยกุตใ์ช ้
โดยสรุปดงันี  

 
การจัดฝึกอบรมภายในบริษทัฯ  

เพื
อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานให้สามารถทาํงานตอบสนองต่อกลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัฯ จึงออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองคก์ร โดยแบ่งเป็นระดบั 
ดงันี  

 
สาํหรับพนกังานระดบับริหาร :   
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื
อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบัการเพิ
มองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี
ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ น อีกทั ง เป็นการเตรียมความพร้อม
สาํหรับการปรับ/เลื
อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจ
ของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้ําในอุตสาหกรรมธุรกิจที
ดาํเนินการทั งในปัจจุบนัและอนาคต อาทิ เช่น  
Executive Development Program (EDP), Modern Supervisory Program เป็นตน้ 

 
สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ : 
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยจดัหลกัสูตรพฒันาความรู้ความสามารถตามหน้าที
 สายวิชาชีพและกลุ่ม
งานที
มีความรับผิดชอบ ทั งนี เพื
อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพ และเพิ
มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานตามหนา้ที
งาน อาทิเช่น การบริหารโครงการ มาตรฐานทางดา้นการเงินและบญัชี ทกัษะการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลย ีทกัษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT และ ISO เป็นตน้ 

 
สาํหรับพนกังานทุกคน :    
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาพนกังานทุกคนโดยจดัหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื
อให้พนกังานทุกคนของบริษทัฯ 
ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การสื
อสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร เป็นตน้  

 

นอกจากนั น บริษทัฯ ไดมี้การจดัโครงการพฒันาบุคลากรในดา้นอื
นๆ เพื
อให้สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ เช่น โครงการ Modern 
Marketing Management เพื
อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการบริหารการตลาดในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที
มีการแข่งขนัสูง
และเปลี
ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษทัฯ ไดร่้วมกบัสถาบนัชั นนาํพฒันาหลกัสูตรสาํหรับพนกังานระดบับริหารดา้นการตลาด 
เพื
อให้การบริหารดา้นการตลาดไดมี้การปรับเปลี
ยนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ที
เปลี
ยนแปลงตลอดเวลา 

 

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  

นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัฯ แล้ว บริษทัฯ ไดส้นับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานเขา้รับการฝึกอบรมจาก
สถาบนัหรือองคก์รที
มีชื
อเสียง รวมทั งผูเ้ชี
ยวชาญทั งในประเทศและต่างประเทศ เพื
อพฒันาความรู้ ความสามารถของแต่ละ
บุคคล อีกทั งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกนัอีกดว้ย                                                                                                                
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• นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง : 

บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาผูมี้ศกัยภาพสูงในองค์กร โดยจดัทาํหลักสูตรและ/หรือเครื
 องมือในการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลพิเศษและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job 
Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคก์รแบบกา้วกระโดดสาํหรับพนกังานที
มีผลการปฏิบติังานดีเลิศ (High 
Performance) และมีศกัยภาพสูง (High Potential) ทั งนี  เพื
อสนบัสนุนให้พนกังานใช้ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพที
มีมา
ใช้ในการปฏิบติังานได้อยา่งเต็มที
 รวมถึงสร้างความผูกพนัต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบติังาน เพื
อตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
นอกจากนี  บริษทัฯ ยงัเล็งเห็นและให้ความสาํคญักบัแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ  เพื
อสร้างความมั
นใจได้ว่าบริษทัฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื
อทดแทน เมื
อมีตาํแหน่งว่างหรือสําหรับ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัอบรมบุคลากรของบริษทัฯ  อยา่งต่อเนื
องและเป็นระบบ เพื
อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในหน้าที
การงาน 
การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดท้าํการจดัอบรมภายในบริษทัฯ  และ
ภายนอกบริษทัฯ  โดยเขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัการจดัอบรมต่างๆ ดงันี  

 

สรุปการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2557 
 

การจัดอบรม จํานวนครั6ง (ครั6ง) จํานวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) 

การอบรมภายในบริษทัฯ  (In-House Training) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน 

 
 115 
 187 

 
  1,080 
 1,354 

รวม 302 2,434 

การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมต่างๆ (ภายนอก) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน        

 
  126 
177 

 
147 
253 

รวม 303 400 

รวมจํานวนการจัดอบรมทั6งหมด 605 2,834 

 
  ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานในปี 2557 

  ในปี 2557  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ  รวมเป็นเงินทั งสิ น 11.329  ลา้นบาท  
โดยการฝึกอบรมของพนกังานทั งหมดจาํนวน  21,747  ชั
วโมงต่อปี  คิดเป็นเฉลี
ย  7.6  ชั
วโมง/คน/ปี  ซึ
 งมากกวา่ตามที
มาตรฐานกรม
พฒันาฝีมือแรงงานกาํหนดที
 6 ชั
วโมง/คน/ปี   โดยมีตวัอยา่งหลกัสูตรการอบรมภายใน  ภายนอก และต่างประเทศ  ประจาํปี 2557 ดงันี  

  

 หลกัสูตรการอบรมภายใน  อาทิ 

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารดา้นการตลาดระดบัสูง 2014 
- การสื
อสารภาษาองักฤษสาํหรับธุรกิจ  

- กลยทุธ์การวางแผนดา้นการตลาดให้ประสบความสาํเร็จ 
- ความรู้ดา้นภยัจากการใชเ้ทคโนโลย ี Cyber Security 

- โครงการบทบาทหวัหนา้งานยคุใหม่  
- เทคนิคการบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร 

- โครงการพฒันาด้านภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบ 
TOEIC 2014 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการตลาด 
- เคล็ดลบั..นกัการตลาดมืออาชีพในยคุใหม่ 

- เทคนิคการสอนงานระดบับริหาร 
- เคล็ดลบั...สู่..การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางนกัการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ 
- การตลาดในยคุดิจิตอล 

- แนวทางการปฏิบติัในเอกสารสญัญาดา้นกฎหมาย 
- เทคนิคการสมัภาษณ์งานให้ไดค้นที
ใช่ 
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- กลยทุธ์ความคิดสร้างสรรค.์.สร้างความสาํเร็จนกัการตลาดมืออาชีพ 

- การใชง้านและแกไ้ขปัญหาโปรแกรม e-mail    
- สุดยอดแผนกลยุทธ์ : วิธีคิดในการสร้างและบริหาร

แผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติั 
- การใชง้านและแกไ้ขปัญหาโปรแกรม Lotus Notes mail   
- การใชง้านและแกไ้ขปัญหาโปรแกรม Open Office 

- ระบบ CMMI เพื
อมาตรฐานการปฏิบติังาน ในสายงาน 
ผูจ้ดัการโครงการ, ฝ่ายขาย 

- ปฐมนิเทศพนกังาน 
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื
อนาํสู่การปฏิบติั 
- เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษในธุรกิจ 

- โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจประเภทการบริหาร
ทรัพยากรองคก์ร (SAP) 

- การใชง้านและแกไ้ขปัญหาโปรแกรม Gimp, Inkscape 
- ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล ะ แ ก้ไ ข ปั ญ ห า โ ป ร แ ก ร ม  VDO. 

Conference (Web EX) 
หลกัสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ 

- นกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง รุ่นที
 5 
- ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที
 19 

- โครงการผูน้าํดา้นการตลาดทุน : สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- ทาํการคา้และการลงทุนในกมัพชูาอยา่งไรให้ประสบความสาํเร็จ 
- เสวนา ทิศทางแนวโนม้สู่การเขา้ซื อกิจการและการควบรวมกิจการ 

- บทบาทการเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการที
ดีขึ นอยู่
กบั CGR Scorecard 

- กลยทุธ์ความสาํเร็จ M & A ร่วมทุนและพนัธมิตรทางธุรกิจ 
- มาตรฐานการติดตั งไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย 

- ความทา้ทายของคณะกรรมการการตรวจสอบกบัการ
พฒันาอยา่งย ั
งยนื 

- อบรมโครงสร้างหนา้ที
พื นฐาน CRM2013 
- หลกัสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายบริการ 

- อบรม&เจรจาธุรกิจ e-Commerce สาํหรับผูที้
ตอ้งการ
เปิดตลาด e-Commerce 

- อบรม ISO27001 : 2013 ขอ้กาํหนดและประยกุต ์
- หลกัสูตร โปรแกรม SABA Cloud สาํหรับธุรกิจ 

- ที
ดิน อาคาร อุปกรณ์และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

- เตรียมความพร้อมกบัสอบดา้นบริหารโครงการ 
- หลกัสูตรอบรม CPD ของ TA CPA และผูท้าํบญัชีประจาํปี 2557 

- การจา้งงาน และการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ เพื
อ
เขา้สู่ AEC 

- การวางแผนภาษีในร่างสญัญาที
มีลกัษณะระหวา่งประเทศ 
- ทิศทางการตลาด Omni-Channel 

- XBRL, มิติใหม่ของการรายงานขอ้มูลทางการเงินใน
โลกยคุดิจิตอล รุ่นที
 3/57 

- กลยทุธ์การวางแผนการจดัซื อสาํหรับมืออาชีพ - การวางแผนภาษีและการบญัชีสาํหรับ SMEs 
- CEO & HR มืออาชีพสู่ AEC - โครงการอบรมความรู้กฎหมายว่าดว้ยการจา้งงานคน

พิการ 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
   

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื$นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ
ให้เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ จึงไดมี้การดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งเคร่งครัด    โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ  ซึ!ง
เป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหน้าที!ดูแลให้บริษัทฯ  กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ก.ล.ต.  พรบ. บริษทัมหาชน  รวมทั@งกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงันี$   

 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ 
 

 9.1.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของกิจการ และความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน  และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรทั$งภาษาไทยและองักฤษ  ตั$งแต่ปี  2548 รวมทั$งได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ เพื�อให้พนักงานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  ซึ� ง
นโยบายดงักล่าวให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น  ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ   โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ� ง
คณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  ทั$งนี$นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัที�ใช้อยูใ่นปัจจุบนั
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บการอนุมติัจากที�
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที�  25  กุมภาพนัธ์ 2558  โดยในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ จะ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงันี$  

 

    หมวดที! 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่วา่ผูถื้อหุ้นนั$นจะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ  โดยในปี 2557 สิทธิต่างๆ ที�ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บมีดงันี$  

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื@อ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั$งให้บริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ  เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   และเพื�อปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัที�กฎหมายกาํหนด    จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นตั$งแต่ปี 2552  และไดเ้ริ�มเปิด
โอกาสให้มีการส่งคาํถามล่วงหน้าเพื�อพิจารณาก่อนการประชุมตั$งแต่ปี 2554  โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2558  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหน้าอยา่งน้อย 3  เดือน ก่อนวนัสิ$นสุด
รอบปีบญัชี ตั$งแต่วนัที�  30 กนัยายน 2557  เป็นตน้ไป  และแสดงรายละเอียดขั$นตอนการเสนอวาระการประชุม
รวมทั$ งการเสนอคาํถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “นักลงทุน
สมัพนัธ์” ภายใตห้วัขอ้  “การส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558”   
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• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั$งการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในที�ประชุม  เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม โดยในปี 
2557 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพียงครั$ งเดียว คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ซึ� งจดัขึ$นเมื�อวนัที�  
29 เมษายน 2557  ที�โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี�  ดอนเมือง กรุงเทพฯ  การกาํหนด
วนั เวลา และสถานที�ในการประชุมดงักล่าว บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นที�จะเขา้ร่วม
ประชุมเป็นหลกั และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ทั$งนี$ ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว
ดงันี$  

 

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 บริษทัฯ ได้แจง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 56 วนัก่อนวนัประชุม และไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ  “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้  “การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” ทั$งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  39 วนั   เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้
มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลงัจากนั$นบริษทัฯ ได้มอบหมายให้บริษทั   
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัด
ประชุมในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเว็บไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 29 วนั 
ซึ� งมากกว่าที�กฎหมายกําหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระ  กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม   พร้อมทั$งไดแ้นบรายงานประจาํปี 
(Annual Report) หนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมีรายละเอียดอย่างครบถว้นและเพียงพอ เพื�อ
ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น นอกจากนั$นยงัไดป้ระกาศหนงัสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพร์ายวนั ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม  14  วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ตามที�กฎหมายกาํหนด    

 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อกบันกัลงทุน
สถาบนั เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม  ทั$ งนี$ เพื�อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

 

วนัประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีขั$นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั  โดยในการลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม บริษทัฯ ได้จดัให้มีเจา้หน้าที�และ
เทคโนโลยีที�เหมาะสมและเพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมากกวา่ 1 ชั�วโมง และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557   มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั$งสิ$น 8 ท่าน  
นอกจากนี$  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการอื�นๆ  พร้อมทั$งผูบ้ริหาร  ผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษทัฯ  และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในที�ประชุม  โดย
ประธานกรรมการ ซึ� งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม  ได้แนะนํากรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนหุ้นทั$งหมดที�มีสิทธิออกเสียงให้ที�ประชุมทราบ ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2557 มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั$งสิ$น 709 ราย นอกจากนั$น ไดมี้การชี$ แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง
ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุม  ประธานที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
โดยไม่มีการเพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนัดประชุม  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง
สําหรับผูถื้อหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง  พร้อมทั$งเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั$งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื�อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถาม ทั$งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการ
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ประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น รวมทั$งไดมี้
การบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย   

 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ไดมี้การแจง้มติที�ประชุมผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ
ถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั$งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ  และได้จดัทาํ
รายงานการประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม  คาํชี$ แจงที�เป็นสาระสําคญั 
คาํถาม คาํตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน ทั$งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม  พร้อมทั$งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 

 

• สิทธิในการเลอืกตั@งและถอดถอนกรรมการ รวมทั@งการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ� ง
ในสาม (1/3)  และให้มีการเลือกตั$งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้�ตอ้งออก
ตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� งได ้ ซึ� งผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั$งกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี$  

- ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อเสียงหนึ� ง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั$งหมด เลือกตั$งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั$งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั$งในครั$ งนั$น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั$งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั$งในครั$ งนั$น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี$ขาด 

 

นอกจากการแต่งตั$งกรรมการแลว้  ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

นอกจากนั$น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง บริษทัฯ ยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดว้ย   ทั$งนี$  บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแต่
ละท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั$ง พร้อมทั$งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั@งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั$งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง ซึ� งบริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�
เสนอเขา้รับการแต่งตั$ง รวมทั$งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได ้

 

• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ!าเสมอและทันเวลา    

บริษทัฯ ดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําข้อมูลที�สําคัญ รวมทั$ งข่าวสารต่างๆ ที� เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) 
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• สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร   
บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ  “7.4 นโยบายการ
จ่ายเงนิปันผล”) 

 
ทั@งนี@ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ 
สื!อสารระหว่างกนั 

 
หมวดที! 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั$งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม  และมี
นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  การรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ!งหุ้นต่อหนึ!งเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั@น 
และกรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั$งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที� 
ผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั$งแนบ
รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อและประวติัของกรรมการอิสระทั$ง 4 ท่าน ของบริษทัฯ  เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อ
หุ้น รวมทั$งระบุถึงเอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  ซึ� งไดจ้ดัทาํทั$งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น    โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557  มีผูถื้อหุ้นมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จาํนวน 429 ราย นอกจากนั$น ในการ
ออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม    โดยเฉพาะวาระการแต่งตั$ง
กรรมการ    บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั$งกรรมการเป็นรายบุคคล  ทั$งนี$  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั$ งที�ผ่าน
มา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจาก
ที�ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ� งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู ้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได ้ 
นอกจากนั$น  บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียด
ไดใ้นหวัขอ้ “9.5  การดูแลเรื!องการใช้ข้อมูลภายใน”   

 
หมวดที! 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบั
บริษทัฯ  ซึ� งส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม ได้แก่  ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี$   ตลอดจนสังคมและสิ� งแวดล้อม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบติัที�
ครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงได้รับอย่างทั�วถึง การจดัให้มีช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัฯ ได ้ ซึ� งไดแ้สดงรายละเอียด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไว้
ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  (www.samartcorp.com)  (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดใ้น
หวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”) 

 
หมวดที! 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั$งขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษทัฯ  ที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียมกนั  และ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทัฯ   รวมทั$งทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็วในเรื�องต่างๆ 
อาทิ 
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- จดัส่งรายงานทางการเงิน  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management 
Discussion and Analysis : MD&A)  ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที�กาํหนด  โดยงบการเงินของ
บริษทัฯ ไม่มีรายการที�ผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเงื�อนไข  รวมทั$งไม่มีประวติัการถูกสั�งให้แกไ้ขงบการเงิน
จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนั$นเพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูล  และเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิด
ขึ$นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ�งขึ$น   บริษัทฯ ได้เผยแพร่  MD&A  
ทุกไตรมาสไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้  
“8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื!อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  และ
กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3  วนัทาํการนบัแต่
วนัที�มีการซื$อ ขาย โอน หรือรับโอน   โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  นอกจากนั$น ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง  
 

 ข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษทัฯ ในปี 2557   
        จํานวนหุ้นสามัญที!ถือในบริษทัฯ (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
ก่อนการได้มา / 

จําหน่ายไป 

ได้มาระหว่างปี  
จําหน่ายไป
ระหว่างปี 

31 ธ.ค. 2557 เพิ!ม (ลด) 
ใช้สิทธิฯ 

ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ 

ซื@อในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

1.   ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

100,000 
- 

- 
- 

- 
- 

50,000 
- 

50,000 
- 

(50,000) 
- 

2 นายประดงั   ปรีชญางกูร 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

500,000 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

500,000 
- 

- 
- 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

927,750 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

927,750 
- 

- 
- 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

5,960,250 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5,960,250 
- 

- 
- 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

118,694,960 
30,000 

1,500,000 
- 

1,510,000 
- 

- 
- 

121,704,960 
30,000 

3,010,000 
- 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

120,817,660 
28,375 

1,400,000 
- 

9,659,500 
- 

- 
- 

131,877,160 
28,375 

11,059,500 
- 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

600,000 
- 

- 
- 

- 
- 

600,000 
- 

- 
- 

(600,000) 
- 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

150,000 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

150,000 
- 

- 
- 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

13,903,150 
1,210,000 

- 
- 

- 
- 

1,901,050 
- 

12,002,100 
1,210,000 

(1,910,050) 
- 

10. นายจง   ดิลกสมบติั 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 11. นายประชา  พทัธยากร 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

310,000 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

310,000 
- 

- 
- 

 12.  นางสาวนํ$าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

100,000 
- 

- 
- 

- 
- 

100,000 
- 

- 
- 

(100,000) 
- 
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- เปิดเผยรายละเอียดเกี� ยวกับรายการเกี�ยวโยงกัน  เพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  
(ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั”)   

นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี$  
1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั$ งแรกภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั$งเป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานที�กาํหนด 
2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลง

ตามแบบรายงานที�กาํหนด 
3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจดัเก็บไวที้�เลขานุการบริษทัฯ  และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัส่งสําเนาให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  7 วนัทาํการนบัจากวนัที�บริษทัฯ ไดรั้บรายงานดงักล่าว 

โดยบริษทัฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งได้รับทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  ไดแ้ก่  ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)    รายงานประจาํปี (Annual 
Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   การแถลงข่าว   และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดดู้แลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั  และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด  โดยในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อนั
เนื�องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนด   ทั$ งนี$  คณะกรรมการได้ดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ดงัต่อไปนี$  

 

• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดงันี@ 

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

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทาํรายงานประจาํปีที� มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์    ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอ ที�จะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา อาทิ 
โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างคณะกรรมการ    
รวมทั$งการปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นตน้  

 

-   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 คณะกรรมการตระหนกัดีว่า ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น
และผูที้� เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื�อถือ ดังนั$น
คณะก รรมการ จึงได้ ดูแล ใ ห้ มีการ เ ปิดเผยข้อมูล ต่างๆ เ กี� ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) ทั$งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ได้เคยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที�บริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั$งรายงานประจาํปี (Annual 
Report  และแบบ 56-1) ซึ� งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  

 

-   นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั$งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน  ผูถื้อหุ้น  นกัวิเคราะห์  และประชาชนทั�วไป ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
การทาํโรดโชว ์ (Road show) การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศพัท์  เป็นตน้  ทั$งนี$ ผูล้งทุน
สามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้�หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2502-6583  หรือที�  www.samartcorp.com  หรือที�อีเมล ์
Pongthep.V@samartcorp.com  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติัดงันี$  
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จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั$ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัฯ และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื$อขายหุ้นที�บริษทัฯ ได้

กาํหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ บริษทัฯ ยงั
ไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชน
ทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพื�อชี$ แจง และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูล
ต่างๆ  

 

โดยในปี 2557  บริษทัฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ตามแผนงาน 
ซึ� งสรุปไดด้งันี$  
-   กิจกรรมพบปะนกัวิเคราะห์และนกัลงทุน จาํนวน   72   ครั$ ง 
-   การแถลงข่าวเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จาํนวน 4 ครั$ ง 
-   กิจกรรมโรดโชว ์(Road Show) จาํนวน       7 ครั$ ง 

 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกบัคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ 

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

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอที�จะรักษา
กรรมการที�มีคุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ด้ กรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ$นใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ  จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการ                   
บริษทัฯ พิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั    

 

ทั$งนี$  บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั$งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ซึ� งสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้                
“8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รื�อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

 

• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   และสารสนเทศทางการเงินที�
ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดี
ที�สุดในการจดัทาํ รวมทั$งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�
ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงิน
อีกดว้ย 
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คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  เพื�อให้มั�นใจไดว้่าการบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนัมิ
ให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั   ในการนี$ คณะกรรมการได้แต่งตั$งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั$งได้แสดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื� องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ� ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี     นอกจากนั$น คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไวใ้น Annual Report ดว้ย     

 
หมวดที! 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีนโยบายเกี�ยวกบัความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื�องต่างๆ อาทิ องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทั$งบทบาทหน้าที�
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี$  

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส  
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั$งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์  ดา้นกฎหมาย และดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการ  โดยมิได้มีการกีดกนัทางเพศ แต่อย่างใด    อนัจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งกรรมการของบริษทัฯ ทั$ง  8  ท่าน มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบติัของ
กรรมการบริษทัฯ ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นหัวขอ้ “8. โครงสร้างการจัดการ”  นอกจากนั$น กรรมการทั$ง  8 ท่าน  ยงัได้
อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าที�กรรมการอยา่งเต็มที� โดยสามารถดูไดจ้ากจาํนวนครั$ งในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหวัขอ้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” 

 

5.2) ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

• การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม ดงันั$นเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัฯ ได้แยกตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  โดยประธานกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ดงันี$  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของประธานกรรมการ 
 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั  ติดตาม  ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ 
บริหาร  และคณะอนุกรรมการอื�นๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานที�กาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี$ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง  

2  ฝ่ายเท่ากนั 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  

1.  บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของ
บริษทัฯ  เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ที�ได้รับมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ   มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารนั$น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด   

 

• การถ่วงดุลของกรรมการที!ไม่เป็นผู้บริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการที�มีประสบการณ์ ความรู้และความชาํนาญ
จากหลากหลายสาขา จาํนวน   8   ท่าน   ประกอบดว้ย 

- กรรมการที�เป็นอิสระ        จาํนวน   4   ท่าน   (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั$งคณะ)   
- กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร        จาํนวน   3   ท่าน   
-   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน 1   ท่าน   (กรรมการซึ� งเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่)  

 

ทั@ งนี@ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดัง  ปรีชญางกูร เป็นผู้ที!มี
ประสบการณ์การทํางานที!เกี!ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ  
 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถมั�นใจไดว้่า กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที�ใน
ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม 

 

• บทบาทหน้าที!ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

บริษทัฯ ได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ไวอ้ยา่งชดัเจน    โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบั
ดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น  โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่
ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลัก
จริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงั ความซื�อสัตยสุ์จริต  ทั$งนี$ ให้รวมถึงการดูแล
ให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.   ส่วนประธานเจา้หน้าที�บริหาร ทาํ
หน้าที�เป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ  และควบคุมดูแลการดาํเนิน
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ   
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5.3) การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื!น 

• นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื!นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด “นโยบาย” 
ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษทั กรรมการ
บริษทัฯ ทั$ง 8 ท่าน ไม่มีท่านใดที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นเกิน 5 บริษทั ซึ� งเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าที�อยา่งมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่า
นโยบายที�กาํหนดไว ้  

 

• นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอื!นของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
กาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั   ทั$งนี$  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทัฯ หรือ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่ง
โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “9.3 การสรรหาและแต่งตั@งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด” 

 

5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีที!ผ่านมา 

5.5.1) การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกจิ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวภ้ายใต้
หัวขอ้ “1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรื!อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ขององค์กร” 

 

การติดตามดูแลในเรื!องจริยธรรมทางธุรกจิ 
 

บริษทัฯ ไดมี้การสื�อสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั$งบริษทัฯ ยงั
ไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน ที�จะตอ้งรับทราบ  
และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั  ที�จะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล   รวมถึงให้คาํแนะนาํและ
คาํปรึกษาในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนด
ไว ้  โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื$นฐานของกฎหมาย  ไม่ขดัต่อนโยบาย  หรือจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ   และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียของบริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากนี$ทางบริษทัฯ ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม
และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

ในกรณีที�ปรากฏเหตุวา่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณี
เพื�อให้มีการแก้ไขหรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแล้วแต่กรณี ทั$งนี$ ผูที้�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง
วินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั$นขดัต่อกฎหมาย 
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อนึ� ง ทางบริษทัฯ ยงัมีอีกช่องทางหนึ� งในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการ
กระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียม โดย
บริษทัฯ ไดก้าํหนดขั$นตอนและวิธีการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียด
ในหวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ” ภายใตเ้รื�อง ขั@นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงาน
ผู้แจ้งเบาะแส” 

 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้ส่วนในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์
ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั$งนี$ ให้
รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล รวมทั$งมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื� องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมํ� า เสมอในที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ   

 
5.5.3) การแต่งตั@งคณะอนุกรรมการ  

เพื�อกาํกับดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั$งคณะอนุกรรมการเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื� องต่างๆ ที�สําคัญต่อบริษัทฯ โดย
คณะอนุกรรมการของบริษทัฯ มีทั$งหมด 6 คณะ ดงันี$  

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหาร   
- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนื 
 

สาํหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไวใ้น
หวัขอ้ “9.2  คณะอนุกรรมการ”  นอกจากนั$น คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรของคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 

 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกาํหนดการประชุมประจาํไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความ
จาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมทั$งปีเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุม
ได ้  ซึ� งในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
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การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทาํการ ก่อน
วนัประชุมคณะกรรมการ  เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการ
ประชุมแต่ละครั$ งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมง นอกจากนั$ น คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดให้
คณะกรรมการมีจํานวนองค์ประชุมขั@นตํ!า ณ ขณะที!คณะกรรมการจะลงมติในที!ประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั@ งหมด  โดยในปี 2557 ที�ผ่านมา 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมทั$งสิ$น  9  ครั$ ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  

 

รายชื!อคณะกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั@งแต่ 

วาระการ
ดาํรง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดอืน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

 

1.   ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์
2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.   นายเสรี   สุขสถาพร 
4.   นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ์ 
5.   นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 
6.   นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์ 
7.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
8.   นายปริญญา    ไววฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2551 
เมษายน  2551 

กุมภาพนัธ์ 2542 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2539 
เมษายน  2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6-8 
6-8 

15-11 
21-10 
21-10 
21-10 
18-10 

4-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9/9 
9/9 
9/9       

8/9(*) 
9/9 
9/9 
9/9 
9/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี  2556 และผลการ
ดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2557 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
สาํหรับปี 2556 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ผลการสํารวจการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
และการไดรั้บรางวลั SET Award ดา้น “การรายงานบรรษทัภิ
บาลดีเยี�ยม” และรางวลันกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น ประจาํปี 2557 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 
2556  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการ ประธานเจา้หน้าที�
บริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2557 

- พิจารณาการจ่ายเ งินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2557 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 
- พิจารณาให้ความเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2557 ทุกวาระก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
- พิจารณาการแต่งตั$งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
- พิจารณาอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี 2558 การกาํหนดโบนัส

ประจาํปี 2557 และนโยบายการจ่ายโบนสัประจาํปี 2558 
- พิจารณาการประกนัความรับผิดของกรรมการและเจา้หน้าที�

ของบริษทัฯ 
- พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรม

ธุรกิจ และกฎบตัรคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมติัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  รวมทั$งแผนการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 
- พิจารณาเรื� องการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง 

คาํถามเกี�ยวกบับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
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รายชื!อคณะกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั@งแต่ 

วาระการ
ดาํรง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดอืน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการประชุมครั$ ง
ก่อน 

- รับทราบรายงานความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)   

- พิจารณาอนุมติัการออกตราสารหนี$ของบริษทัฯ  
- รับทราบผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามเกณฑ ์

ASEAN CG Scorecard 2013/2014 
- พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ     

บริษทั  สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 
- พิจารณาอนุมติัจดัตั$งบริษทัยอ่ย 
- พิจารณาอนุมติัการแต่งตั$งเลขานุการบริษทัฯ แทนเลขานุการ

บริษทัฯ ที�ลาออก 
- พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ (SAMART-W) ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

- พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน  
201,300,782.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน  
1,006,503,910.00 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ํานวน 
1,207,804,692.00  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน  
201,300,782  หุ้น  มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ     
บริษทัฯ ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ  

- พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ จาํนวน
ไม่เกิน 201,300,782  หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (SAMART-W) 

 หมายเหต ุ   (*)  ติดภารกิจสาํคัญในประเทศ 
 

ทั$งนี$ ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมทั$งให้
คณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั$งสิ$น 5  ครั$ ง ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
 

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1.  นายประดงั    ปรีชญางกูร 
2.  ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์  
3.  นายเสรี     สุขสถาพร 

5/5 
5/5 
5/5 

- สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพื�อให้
มั�นใจว่าการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ  มีความถูกต้องเชื�อถือได้ใน
สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบ
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

  การเงิน 

- สอบทานรายการที� เ กี� ยวโยงกันหรือรายการที� อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ เพื�อให้มั�นใจว่า บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามเงื�อนไข
ทา ง ธุ ร กิ จ ป ก ติ แ ล ะ ไ ด้ป ฏิ บัติ ต า ม ก ฎ ห มา ย ว่ า ด้ว ย ห ลัก ท รั พ ย์แ ล ะ      
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

- สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดี ตามหลกัของ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบติั ที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ตลอดจนกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้การดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ มีความโปร่งใส สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน  

- สอบทานระบบการควบคุมภายใน เป็นรายไตรมาส เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัฯ  
มีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ เหมาะสม โดยกาํชับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในคอยติดตาม เพื�อให้มั�นใจว่า ฝ่ายจดัการได้แก้ไขหรือ
ปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที�
กาํหนด 

- พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2558 เพื�อให้มั�นใจว่าการ
ดําเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบติังาน ภาระหน้าที�ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อให้การปฏิบติังานตรวจสอบ   
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

- พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั$ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 
2558 เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น พิจารณาต่อไป  

- ประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�เกี�ยวกับอาํนาจหน้าที� ความเป็นอิสระ การ
ประชุม การปฏิบติังานเกี�ยวกบัการสอบทาน และให้ความเห็น และหรือ
คาํแนะนําอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตามแนวทางการปฏิบติัที�ดีของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  
3) คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั$งสิ$น 12  ครั$ ง  ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
 

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1.  นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ 
2.  นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 
3.  นายศิริชยั        รัศมีจนัทร์ 
4.  นายจง             ดิลกสมบติั 
5. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ 

 

12/12 
12/12 
12/12 

   11/12(*) 
   11/12(*) 

 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจ
เป็นประจาํทุกไตรมาส 

- ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนด
ไว ้เป็นรายเดือน  

- พิจารณาเรื�องการลงทุน และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 
ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั 

- พิจารณาอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี 2558  การกาํหนดโบนัสประจาํปี 
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

2557 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 2558  สําหรับพนักงาน และ
ผู ้บริหารของบริษัทฯ เพื�อ เสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

- พิจารณาอนุมติัอตัราการจา้งงาน  และการปรับตาํแหน่งพนกังาน  

- รับทราบผลการตรวจสอบภายในของบริษทัยอ่ย 

 หมายเหต ุ   (*)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 

 
4) คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 

ในปี 2557  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีการประชุมทั$งสิ$น  2  ครั$ ง  ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1.   นายเสรี   สุขสถาพร 
2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.   นายศิริชยั      รัศมีจนัทร์ 
4.  นายปริญญา   ไววฒันา 

 
 
 
 
 

2/2 
2/2 
2/2 
2/2 

 

- รับทราบเรื� องการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่งคาํถามเกี�ยวกบั 
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ประจาํปี 2557 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2556 

- พิจารณา ทบทวน / แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบตัร คณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์การ
กาํกบัดูแลกิจการในระดบัสากล 

- พิจารณาอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ  ประจาํปี 2556 

- พิจารณาอนุมติัการกาํกบัดูแลกิจการ ที�ใชเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2556 

- รับทราบผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน  และการไดรั้บ
รางวลั SET Award ดา้น “การรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี�ยม”   และรางวลันกัลงทุน
สมัพนัธ์ดีเด่น ประจาํปี 2557 

- พิจารณาการปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินการกาํกบัดูแลกิจการปี 2558 

- พิจารณหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการต่างๆ  ประจาํปี 2557 

- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  (CEO)  และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 2557 

- ดูแลให้มีการจดัประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจดัการ เพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

   
5)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

 ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั$งสิ$น 3 ครั$ ง ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1.  ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์
2.  นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.  นายเสรี    สุขสถาพร 

 

3/3 
3/3 
3/3 

 

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที�ถึงกาํหนด
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ 

- พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ 

- พิจารณาอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี 2558  การกาํหนดโบนัสประจาํปี    
2557 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2558 

- พิจารณาการอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2556 

 

6) คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง    

ในปี 2557  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุมทั$งสิ$น 3 ครั$ ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
 

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1. นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 
2.   นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์  
3.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
4. นายสมหมาย    ดาํเนินเกียรติ 
5.   นางสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ ์
6.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  
7.   นายจง    ดิลกสมบติั 
8. นายประชา    พทัธยากร   

3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเสี�ยงให้สอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจ
ที�กาํหนดไว ้

- ให้คาํปรึกษาแนะนาํ  การดาํเนินการบริหารความเสี�ยงกบัฝ่ายบริหารในกลุ่ม
บริษทั   

- ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการความ
เสี�ยง เพื�อให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไว ้

- ติดตามความคืบหนา้ของการบริหารความเสี�ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
7) คณะกรรมการเพื!อความยั!งยนื 

ในปี 2557  คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืนมีการประชุมทั$งสิ$น 2 ครั$ ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
 

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 
2. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
3. นายจง       ดิลกสมบติั 
4. นายธนานนัท ์      วิไลลกัษณ์  
5. นายประชา        พทัธยากร 
6. นายธีระชยั               พงศพ์นางาม 
7. นางโรสลินด ์           เจริญวงศ ์
8. นางผ่องศรี               สลกัเพชร 
9. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ 
10. นางวรพินท ์             อิศราธรรม(2) 

2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 

0/2(1) 

- พิจารณาผลการประเมินระดบัการพฒันาความย ั�งยนืของบริษทั จาก ก.ล.ต. 

- พิจารณาแผนพฒันาความย ั�งยืนของบริษทัจดทะเบียนตาม Roadmap ของ 
ก.ล.ต. 

- รับทราบแนวคิด ESG/SD และการเขา้แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อตา้นการทุจริต 

- รับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนืประจาํปี 2557 

- พิจารณากิจกรรมดา้น CSR ของกลุ่มบริษทัสามารถ ที�ดาํเนินการในปี 2557 

- พิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

- พิจารณารายงานคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืนที�จะเปิดเผยในรายงาน
ประจาํปี 2557 
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  หมายเหต ุ     (1) ติดภาระกิจสาํคัญของบริษัทฯ  
       (2) ลาออกจากคณะกรรมการเพื*อความยั*งยืนโดยมีผลตั/งแต่วันที* 1 ธันวาคม 2557 
 

คณะอนุกรรมการต่างๆ ไดมี้การประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณา 
 

การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการที!ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 

ในปี  2557  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมระหวา่งกนัเองของกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง  โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร  เพื�อเปิดโอกาสให้
กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร  ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการของบริษทัฯ 
 

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  (สามารถดูรายละเอียดเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้�หัวขอ้ “9.1.2 
จริยธรรมธุรกจิ”) 

 

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี!ยง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั!น”) 

 

5.8) การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะอนุกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร และเลขานุการบริษทัฯ 
 

5.8.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั@งคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั$งคณะ  
ประจาํปี 2557  เพื�อมุ่งเนน้ให้การประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยใช้แบบประเมินที�ได้รับการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั$ งที�  9/2557  เมื�อวนัที�  19  ธนัวาคม 2557  และไดมี้การจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล    ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

• โครงสร้างของคณะกรรมการ  

• การกาํหนดกลยทุธ์และทิศทางบริษทัฯ  

• การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจดัการ 

• ความรับผิดชอบตามหน้าที�ของคณะกรรมการ 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั$ งคณะ ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทั$ง 8 ท่าน  ในภาพรวมทั$ง 4 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 95.95 

 

5.8.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
รายบุคคล  ประจาํปี 2557 เพื�อใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ เป็น
รายบุคคลอยา่งต่อเนื�อง   โดยใช้แบบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั$ งที�  9/2557  เมื�อวนัที�  19  ธนัวาคม 2557  และไดมี้การจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล    ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  
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• คุณสมบติั ความรู้  ความสามารถ 

• บทบาท  หนา้ที�  และความรับผิดชอบ 

• การประชุม 

• การพฒันาตนเอง 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทั$ง 8 ท่าน  ในภาพรวมทั$ง 4 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.36 

 

5.8.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีที�ผา่นมา วา่มีการปฏิบติัตาม
แนวทางการปฏิบติัที�ดีหรือไม่  และมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลดงักล่าว  โดย
ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

• องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ 

• การฝึกอบรมและทรัพยากร 

• การประชุม 

• กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ความสมัพนัธ์กบัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

• บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี  2557  ที�ผา่นมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั$ง 3 
ท่าน  ในภาพรวมทั$ง 7 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม คิดเป็นร้อยละ 91.00 

 

5.8.4) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการต่างๆ 
ประจาํปี 2557 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืน เพื�อนําผลการ
ประเมินที�ไดไ้ปพฒันาการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น  และเป็นไป
ตามหน้าที� ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใช้แบบประเมินที�ได้รับการ
อนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั$ งที�  9/2557  เมื�อวนัที�  19  
ธนัวาคม 2557  และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการเพื�อการ
ประเมินผลในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

• โครงสร้างของคณะกรรมการ 

• หนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การติดตามการปฏิบติังาน 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• การพฒันาและการฝึกอบรม  
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการ ในรอบปีที�ผา่นมา ในภาพรวมทั$ง 5 หวัขอ้ เป็นดงันี$   
1. คณะกรรมการบริหาร  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.78 
2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.21 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.88 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 96.30 
5. คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนื   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 96.48 
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5.8.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร  
ประจาํปี 2557  เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งที� 9/2557  เมื�อวนัที�  19  ธันวาคม 2557  
และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล    ในแบบประเมิน
จะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  
• ความเป็นผูน้าํ 
• การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ ์
• การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
• ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
• การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 
• การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
• การสืบทอดตาํแหน่ง 
• ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
• การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

ผลการประเมินประธานเจา้หน้าที�บริหาร ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทั$งหมด  7 
ท่านในภาพรวมทั$ง  9  หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.17 

 

5.8.6) การประเมินเลขานุการบริษทัฯ 

เพื�อให้เลขานุการบริษทัฯ ได้พฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน   จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัฯ
ดว้ย  โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ครั$ งที� 9/2557  เมื�อวนัที�  19  ธันวาคม 2557  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ประเมินผลการปฏิบติังานของ
เลขานุการบริษทัฯ (นางวรพินท์  อิศราธรรม) สําหรับการปฏิบติัหน้าที�เลขานุการบริษทัฯ ตั$ งแต่วนัที� 1 
มกราคม - วนัที� 1 ธนัวาคม 2557  ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

• ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ  

• การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ   

• การติดต่อและประสานงาน 

• การจดัเก็บเอกสาร 

• การจดัประชุม 

• การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ผลการประเมินเลขานุการบริษทัฯ   ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทั$งหมด  8  ท่าน  ใน
ภาพรวมทั$ง  6  หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.21 

 

5.9) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั$ งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ  เพื�อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลที�
จาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อนการปฏิบติัหนา้ที�  โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ  โดยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็นผู ้
ประสานงานในเรื�องต่างๆ ดงันี$  
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• เรื�องที�ควรทราบ :   ลกัษณะธุรกิจ  โครงสร้างธุรกิจ  โครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�  กฎหมายที�ควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ   

• ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ :  แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 
• จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  เพื�อ

สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 

อย่างไรก็ตาม ในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั$งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ เพิ�มเติม 
บริษทัฯ จึงมิไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปี 2557 

 

นอกจากนั$นเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ   บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนให้กรรมการ
ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)   โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)   รวมทั$งหลกัสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั   ซึ� งกรรมการบริษทัฯ  7  ท่าน  ผ่านการอบรม
หลกัสูตร DCP  และกรรมการ  1  ท่านผ่านการอบรมหลกัสูตร DAP  โดยในแต่ละปีบริษทัฯ จะนาํส่งหลกัสูตรการ
อบรมที�จดัโดยสถาบนัต่างๆ ให้กบัคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของ
กรรมการ   ซึ� งในปี 2557  มีกรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพิ�มเติม ดงันี$  

 

  กรรมการ หลกัสูตรอบรม 
1. นายประดงั    ปรีชญางกูร - สัมมนา เรื� อง “ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบัการพฒันาอยา่งย ั�งยืนของบริษทัจด

ทะเบียน”  จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- สมัมนาประจาํปี หวัขอ้ “ฝ่ากระแสแห่งการเปลี�ยนแปลง”  จากกลุ่มบริษทั สาํนกังาน อีวาย 

2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ - หลกัสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที� 5  จากวิทยาลยัการ
ยติุธรรมทางปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง 

 
9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ได้มีการดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต 
และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั$งครอบคลุมในเรื� องของการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการ
ระหว่างกนั การปฏิบติัตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ตั$งแต่ปี 2548  ทั$งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  รวมทั$งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื�อให้พนกังานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึง
หลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซึ� งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี  โดยฉบบัที�ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เมื�อวนัที�  25  กุมภาพนัธ์  2558 โดยในจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ดงันี$  

 

•  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี$  

 

1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
2. กรณีที�กรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัฯ

ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึ� งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั$นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
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3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการ
ทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัฯ หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

4. ไม่ใช้ขอ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื$อขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อ
ประโยชน์ในการซื$อขายหุ้นของบริษทัฯ 

5. ระหวา่งที�ปฏิบติังานให้บริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้  พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือ
ว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ เพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั$งสิ$น  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การ
ปฏิบติังาน ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 

โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ$น  บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน  
และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยวโยงกนั  ซึ� งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั$ ง   
รวมทั$งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงาน
ประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยการพิจารณาสาํหรับรายการที�เกี�ยวโยงกนั กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งไม่อยูใ่น
ที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั$งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น ทั$งนี$  รายการที�
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ของบริษทัฯ ที�เกิดขึ$นในปี 2557 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั$งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม    
โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  เช่น  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน  สิทธิในการแสดงความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร  สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน 
และนโยบายการบริหารงานที�สาํคญัๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยสิทธิที�ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ไดรั้บ ไดแ้สดงไวใ้น  “หมวดที! 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทัฯ เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบติัที�เป็นธรรมทั$งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั$ง โยกยา้ย และสวสัดิการที�เหมาะสม  อาทิ   การจดัให้มีพยาบาลอยูป่ระจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคาร
สาํนักงานของบริษทัฯ   โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษาพนักงานที�เจ็บป่วยสัปดาห์ละ  2  วนั  รวมทั$งจดัให้มี
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ที�เขา้รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั$งของรัฐบาล
และเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนักงาน    ทั$งนี$ ในปี  2557  มียอด
จาํนวนเงินที�พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวรวมเป็นเงินทั$งสิ$นจาํนวน 2.89 ลา้น
บาท    อีกทั$งบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนกังานของบริษทัฯ  ผ่านบริษทัฯ 
อเมริกนัอินเตอร์แนชชั�นแนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (AIA) อีกดว้ย   นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการประกนัชีวิตหมู่
ให้กบัพนักงานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี   การตรวจสุขภาพประจาํปี    กองทุนสํารองเลี$ ยงชีพเพื�อเป็น
หลกัประกนัความมั�นคงในชีวิตการทาํงานโดยใช้ชื�อกองทุนว่า “กองทุนสาํรองเลี$ ยงชีพพนกังานเครือสามารถ ซึ� งจด
ทะเบียนแลว้”   มีประกนัสังคมให้กบัพนักงาน  เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบติัภยัหรือการเจ็บป่วย   เงินช่วยเหลือกรณี
พนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม    การจดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย (Fitness)  รวมทั$งส่วนลดในการซื$อ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้   
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บริษทัฯ ยงัได้พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอในทุกระดบั ทั$งการจดั
อบรมภายในบริษทัฯ  การอบรมผ่านระบบ e-learning  การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  (สามารถดู
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอบรมของพนักงานไดใ้นหัวขอ้ “ 8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื!อง “บุคลากร”)   
รวมทั$งบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่พนกังาน  เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้และทกัษะให้กบัพนกังาน 
โดยในปี 2557  บริษทัฯ  ได้มอบทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทให้แก่พนักงานของบริษทัฯ จาํนวน 3 ทุน ไดแ้ก่ 
ทุนการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  2  ทุน  และสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
1 ทุน 
 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในความปลอดภยัในชีวิตและสุขอนามยัของพนกังาน โดยกาํหนดนโยบาย ดงันี$  

1. บริษทัฯ จะมุ่งมั�น พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานให้สอดคล้องตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการด้านความปลอดภยัทุกวิถีทางเพื�อให้เกิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยัของ
พนกังาน 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนั
เนื�องจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั$งการส่งเสริมและ
สร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามข้อกาํหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมั�นในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภยั และ
สุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี$  

1. แต่งตั$งเจา้หน้าที�ความปลอดภยัและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั เพื�อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูก
จิตสํานึกพนักงาน  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั$งการอบรมดา้น
สุขภาพ โดยจดัสปัดาห์สุขภาพ และจดัสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ$วมือเขา้-ออกประตูสํานกังานเฉพาะผูมี้สิทธิเขา้-ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของ พนกังานและบริษทัฯ 
5. จดัให้มีการตรวจรักษาพยาบาล  บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และบริการทางการแพทยเ์บื$องต้นในทุก

สาํนกังาน 
6. จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 
7. จดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั$งภายในและภายนอกบริษทัฯ  เพื�อ

ส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน 
 

     ข้อมูลสถิติการเกดิอุบัติเหตุจากการทํางานในปี 2557 ในกลุ่มบริษทัสามารถ 
 

สายธุรกจิ จํานวนครั@งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั@นหยุดงานในปี 2557 
1. ICT Solution and Services ไม่มี 
2. Mobile Multimedia ไม่มี 
3. Call Center 1 ครั$ ง 
4. Utilities and Transportations 3  ครั$ ง 
5. Technology Related Services 2  ครั$ ง 
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ทั$งนี$   บริษทัฯ ได้มีการอบรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของ
พนักงาน โดยผ่านการ  Orientation พนักงานใหม่   คู่มือพนักงาน   HR Website (www.samarthre.com)  ซึ� ง
จรรยาบรรณดงักล่าวก็ไดถู้กบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัฯ เพื�อถือปฏิบติั   โดยบริษทัฯ
ไดเ้ปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 

 
•  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

 
บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสาํคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องให้กบัลูกคา้  ซึ� ง
เป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ   อย่างต่อเนื�อง    และได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยมุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการของบริษทัฯ ให้มีคุณภาพ  และมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ
ในราคาที�เป็นธรรม  เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้  รวมทั$งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�ผลิตจากโรงงานที�
ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดยในปี 2557  บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น รวมถึงการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจาํหน่าย  เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทัฯ  อาทิ 

- บริษทั สามารถ ไอ –โมบาย  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจาํหน่าย เพื�อให้ลูกคา้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั โดยบริษทัไดน้าํผลิตภณัฑโ์ทรศพัทเ์คลื�อนที�รุ่นใหม่หลายรุ่น
ที�ครบครันไปดว้ยฟังกช์ั�นต่าง  ๆมากมายออกวางจาํหน่าย เพื�อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในหลากหลายระดบั รวมทั$ง
ได้ปรับปรุงและเพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการหลงัการขายโดยพฒันาศูนยบ์ริการซ่อม (Service Center) ให้มีบริการ
ดา้นการซ่อมโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบครบวงจร มีช่างซ่อมประจาํศูนยเ์พื�อดูแลงานซ่อมเครื� อง อพัเกรดซอฟต์แวร์ และ
บริการอื�นๆ รวมทั$งยงัมีการรับประกนัเปลี�ยนเครื� องใหม่ทนัทีหากมีปัญหาภายใน 7 วนัหลงัจากวนัที�ซื$อ  และมีเครื�อง
สํารองให้บริการกับลูกค้าระหว่างรอซ่อม  มีการจดัอบรมให้กับพนักงานตามศูนยบ์ริการทั�วประเทศอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อให้มีความเขา้ใจในสินคา้และบริการ มีความเชี�ยวชาญสามารถตอบขอ้สงสัยและแกปั้ญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้งาน
ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั$งยงัมีจุดบริการซ่อมที�ไดรั้บการแต่งตั$ง (Service Point) และจุดรับฝากเครื�องซ่อม ( Drop 
Point ) เพื�อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั�วประเทศ นอกจากนั$น บริษทัยงัจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้
ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับสินค้า คาํปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับขอ้ร้องเรียน รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อน
จาํหน่าย เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั 

นอกจากนี$  ยงัมีหน่วยงาน Customer Retention Management (CRM) ในชื�อ i-club สาํหรับลูกคา้ที�ใช้บริการที� i-
mobile shop และสมคัรสมาชิกจะไดรั้บส่วนลดร้อยละ 10 เมื�อซื$อเครื�องใหม่ และร้อยละ 30 สาํหรับอุปกรณ์เสริม 
มีโปรโมชั�นพิเศษสําหรับสมาชิก i-club ที�ร้าน ไอ-โมบาย นอกจากนี$  ยงัมีกิจกรรมพิเศษ สิทธิประโยชน์ และ 
ส่วนลดร้อยละ 10-40 จากร้านคา้ชั$นนาํต่างๆ ที�ร่วมรายการ ปัจจุบนัสมาชิก i-club มีจาํนวนกว่า 700,000 ราย 
สําหรับตัวแทนจําหน่าย บริษัทได้มีการจัดอบรมความรู้เกี� ยวกับสินค้าและบริการ  และมีการจัด Dealer 
Conference เพื�อขอบคุณตวัแทนจาํหน่าย และไดพ้บปะพูดคุยกบัผูบ้ริหาร พร้อมกบั Update สินคา้ใหม่ๆ และ
สรุปผลประกอบการของบริษทัที�ผา่นมา รวมถึงกาํหนดเป้าหมายในปีถดัไป 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กบักลุ่มธุรกิจ 
เพื�อบริการแก่ลูกคา้ปลายทางเป็นแบบ B2B2C (Business to Business to Customer) และมีการจดัตั$งศูนยบ์ริการทั�ว
ประเทศ ซึ� งอยู่ในความดูแลของบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั เพื�อความคล่องตวั สะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสาร (ICT Solution and Services) 
ปัจจุบนัมีศูนยบ์ริการรวมทั$งสิ$น จาํนวน 38 แห่ง 

- บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกัด  และบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั รักษาระดับมาตรฐานการ
ให้บริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ� งส่งผลให้ระบบงานไดรั้บความเชื�อมั�นของลูกคา้ดีขึ$น  
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- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ไดท้าํการพฒันาระบบ Electronic Signature Capture เป็นการพฒันาให้ระบบเครื�อง EDC 
สามารถให้ผูถื้อบตัรเครดิตเซ็นชื�อผา่นอุปกรณ์ Sign Pad และมีการจดัเก็บเป็น Electronic Signature ไวใ้นระบบที�
มีความปลอดภยั สะดวกในการคน้หา อีกทั$ง ยงัสามารถจดัเก็บรายการขายเพื�อนาํมาจดัทาํเป็นรายงาน และสามารถ
ตรวจสอบยอดการโอนเงินกบัธนาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

- บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั ไดพ้ฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) สาํหรับพฒันาและอบรมบุคลากร 
ให้กบักลุ่มธนาคารพาณิชย ์และบริษทัเอกชนต่างๆ   

- บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั ไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมทางดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที�เป็นทิศทางในการ
พฒันาระบบ  โดยกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาบุคลากรให้มีความชาํนาญในเทคโนโลยี GIS และดา้น Mobile 
Application ซี�งเป็นทิศทางการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยีชั$นสูง ทั$งนี$ เพื�อเป็นการยกระดบัขีดความสามารถ
เชิงเทคนิคให้สูง และที�สาํคญับริษทัยงัคงรักษามาตรฐาน  CMMI Level 5 ซึ� งเป็นมาตรฐานขั$นสูงสุด ที�ไดรั้บการ
รับรองจากสถาบนั SEI-Software Engineering institute ในการจดัทาํกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ที�มีคุณภาพของ
บริษทั  

- บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ไดข้ยายองคค์วามรู้ของพนกังานให้ครอบคลุมระบบ Data Warehouse, ระบบ Customer 
Relationship Management, ระบบ Enterprise Content Management และระบบ Successfactors Talent 
Management 
 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติักบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกิจที�สาํคญัประการหนึ� งดว้ย
ความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ  โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน  มีการพฒันาและรักษา
สัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญา เยี�ยมเยียนคู่คา้อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และมีความ
เชื�อถือซึ� งกนัและกนัไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาที�เป็น
เท็จ หรือหลอกลวงให้คู่คา้เขา้ใจผิด  หลีกเลี�ยงการซื$อสินคา้ที�คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี ทั$งนี$  บริษทัฯ
ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ที�มีมาตรฐานเพื�อเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย 
(Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั�งซื7อ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑที์�มีมาตรฐานสากล
ตรวจสอบไดภ้ายใตม้าตรฐานสากลทั7ง ISO 9001 และ CMMI ทั7งนี7บริษทัฯ ยงัมีนโยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ 
ยกัยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทาํดงักล่าว รวมทั7งคู่คา้ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ�งตอบแทนใดๆ ที�ผิด
กฎหมายจากบริษทัฯ นอกจากนี7 คู่คา้จะตอ้งไม่ให้ของกาํนลัหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่
พนกังานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่คา้ นโยบายดงักล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ริหารภายใตเ้อกสารและรายการ
ประกอบ ทั7งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที�เป็นกลางทั7งภายในและภายนอกองคก์ร 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี@ 

บริษทัฯ ยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบัเจา้หนี$   โดยบริษทัฯ ไดย้ึดมั�น
ในสัญญาหรือเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครัด ในการชําระคืนหนี$   เงินกู้ยืม  ดอกเบี$ ย  และมีความ
รับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ  หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขแห่งสัญญาที�ตกลงกนัไวไ้ด้ บริษทัฯ
จะแจง้ให้เจา้หนี$ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี 
และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต  ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทาง
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ลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้ไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ อนัเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ และไม่กระทาํการ
ใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้  

 

•  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั!น 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�อาจ
เกิดขึ$นจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 25 
กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติอนุมติั แกไ้ข/เพิ�มเติม นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อให้พนกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทั$งนี$  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั�น และผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวในปีที�ผ่านมา ได้เปิดเผยไวใ้นเรื� อง “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี!ยง และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั!น” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อสังคม  ส่วนรวม  และชุมชน 

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่  บริษทัฯ อยูร่อดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดงันั$นบริษทัฯ จึงได้
คืนกาํไรส่วนหนึ� งให้แก่สังคม โดยได้จดังบประมาณส่วนหนึ� งจากรายได้ของบริษทัฯ เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทาง
สงัคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ   โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน 
หรือสิ�งของแก่กิจกรรมที�ธาํรงไวซึ้� งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิก
ชนที�ดีในการให้การอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนาอยา่งสมํ�าเสมอ  ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา   การ
พฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อยา่ง
สมํ�าเสมอ    นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง  
โดยสร้างสมัพนัธ์ที�ดีกบัองคก์รทั$งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพื�อสร้างความสัมพนัธ์
ที�ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยืนและเป็นรูปธรรม  โดยในปี  2557 กลุ่มบริษทั
สามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ  ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”  ผ่านโครงการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ที�ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ  ทั$ งนี$  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ใน หัวข้อ  
“10. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อสิ!งแวดล้อม 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั รวมทั$งการ

เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  รับผิดชอบต่อ

สงัคมในการใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาด   พร้อมทั$งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง    

โดยมีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้  และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนกังาน

ทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมในการปฏิบติัหน้าที�อยู่เสมอ    โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน

สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วม    รวมทั$งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นสิ�งแวดล้อม เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทัฯ  เพื�อเป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีการ

ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องผ่านสื�อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail  ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์  การประกาศผ่านเสียงตามสายของ

บริษทัฯ เป็นต้น   ในปี 2557   บริษทัฯ มุ่งพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความ

ปลอดภยัทางดา้นสิ�งแวดล้อม  รวมทั$งการนาํเสนอบริการทางด้านการสื�อสารโทรคมนาคมที�ใส่ใจสิ�งแวดล้อมและ

สนบัสนุนการใช้พลงังานอยา่งรู้คุณค่าแก่องคก์รภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที�มีวิสัยทศัน์สอดคลอ้งกนั  อาทิ  โครงการ

ติดตั$งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอตัโนมติั (Atomatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นตน้   นอกจากนั$น

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื�อกระตุน้จิตสาํนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ�งแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอย่างรู้
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คุณค่าผ่านโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน “ลดละเลิก” ที�ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี  โดยในปี 

2557  ไดจ้ดัโครงการฯ ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ล.ลิง ทราบแลว้เปลี�ยน” กระตุน้ให้เกิดการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม เพื�อใช้

ทรัพยากรให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ� งประกอบดว้ยนิทรรศการบา้นจาํลอง รูปแบบ 3 มิติ ให้ความรู้เกี�ยวกบั

การประหยดัพลงังานในชีวิตประจาํวนั พร้อมทั$งการต่อยอดของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การรับ

บริจาคสมุดโน๊ตที�ไม่ได้ใช้ นาํไปเป็นสมุดเรียนให้เด็กที�ขาดแคลน เป็นตน้  นอกจากนั$นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ที�

ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการขยะ  ยงัได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานในระดบัต่างๆ  เพื�อให้มีความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มในขั$นสูงสาํหรับระดบัผูบ้ริหาร  และขั$นตน้สาํหรับพนกังานในระดบั

ปฏิบติัการ   โดยบริษทัดงักล่าวไดรั้บใบรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม (ISO 14001:2004)   ทั$งนี$  

สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้น หวัขอ้ “10. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” 

 

•  การจัดทํารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั!งยนื) 
 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความย ั�งยืน)  โดยเริ� มจากการเขียน
รายงานให้เป็นส่วนหนึ�งในรายงานประจาํปี  หากบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึ$นจะพิจารณาการจดัทาํรายงานแยกจาก
รายงานประจาํปี  

 

•  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ 
 
บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบติัร่วมกัน  
พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กาํหนด
แนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน 
และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ ไปยงั
บุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทาํได้เมื�อได้รับการ
ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่า
จะเป็นในเรื� องของเชื$อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และให้โอกาสพนักงานใน
การศึกษาเพิ�มเติมทั$งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั$นและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบ อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่
ความขดัแยง้ 

 
นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัไดมี้การสื�อสารนโยบายดงักล่าวให้พนกังานรับทราบ  และถือปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซต ์ HR 
ของบริษทัฯ  (www.samarthre.com)  อยา่งไรก็ตาม  หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื�อง
ดงักล่าว   บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะ  ร้องเรียน  ร้องทุกข ์ เรื�องที�ถูกละเมิดสิทธิ  รวมทั$ง
เรื� องอื�นๆ ได้ ซึ� งทางบริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 

•  นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี!ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ] 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�   โดยบริษทัฯ มีแนวทางในการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว อาทิ  พนกังานทุกคนจะตอ้งลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํความผิดเกี�ยวกบั
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน
เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ที�ละเมิดลิขสิทธิ�   หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน    
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•  การแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ
เพื�อสร้างความย ั�งยืนให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ
และโปร่งใส  การจดัให้มีช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อนัเป็น
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัฯ ได ้  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณียต์ามที�อยูที่�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  ซึ� งรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี$  

 

ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั$น 26 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเพื�อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผล
เพื�อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป   ทั$ งนี$  บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู ้ส่งความคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั   

 

•  ขั@นตอนและวธีิการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ ยึดถือการปฏิบติัตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษทัฯ ช่วยกัน
สอดส่องดูแลหากพบการกระทาํใดๆ ที�ผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและข้อบงัคบัของ   
ผิดกฎหมาย  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ   รวมทั$งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ พนกังานก็สามารถแจง้เบาะแส
การกระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได้   โดยส่งเรื� องพร้อมเอกสาร และ/หรือ  หลกัฐานที�มีให้กบัประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ  โดยทาํไดท้ั$งนาํส่งดว้ยตนเอง  ใส่ลงในกล่องรับแจง้  หรือส่งทางไปรษณีย ์โดยขอให้ระบุชื�อ
และนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย  เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอขอ้มูลเพิ�มเติม  หากไม่มีการระบุชื�อจะ
ไม่ไดรั้บการพิจารณา 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง ก็จะนําเรื� องดังกล่าวส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

ทั$งนี$  บริษทัฯ จะปกป้องพนักงานผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้แก่ผูใ้ดทั$งสิ$น จะรู้เพียงประธาน
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เท่านั$น 
 

พนกังานบริษทัฯ จะสามารถทราบวิธีการแจง้เบาะแส และการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าวไดโ้ดยผ่านสื�อ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของบริษทัฯ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) และเวบ็ไซต ์HR ของบริษทัฯ 
(www.samarthre.com) เป็นตน้  
 

ทั$งนี$  บริษทัฯ ได้เผยแพร่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
(www.samartcorp.com) และไดมี้การสื�อสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด
โปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ   นอกจากนั$นได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�
สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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9.2 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะอนุกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการทั$งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  (Corporate  Governance  Committee)  คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation  Committee)  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk  Management  
Committee)  และคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยนื (Sustainable Development  Committee)  ดงันี$  

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (1)   ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2557  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3   ท่าน    ดงันี$  

1. นายประดงั  ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
2. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
3. นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 นางวรพินท ์ อิศราธรรม(2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

หมายเหต ุ  (1) กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่น้อยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที*จะทาํหน้าที*ในการสอบทานความน่าเชื* อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  โดยสามารถดูรายละเอียด
ประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1 

                (2) ลาออกจากตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื*อวันที* 1 ธันวาคม 2557 
      

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั$งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  
3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดย

กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบราย
ใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั$นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติั
ของกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้
ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั$งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั$ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั$ง  และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

5. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั$ ง 
6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  ทั$งนี$   เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

7.      จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งน้อยตาม
 ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    
8.      ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2557  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  5  ท่าน   ดงันี$  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ 
4.     นายจง    ดิลกสมบติั  กรรมการ 
5. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 

 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทัฯ ที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั$งเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลังการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง  ทั$งนี$
กาํหนดให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากาํหนดกลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  
เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ที�ไดก้าํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที�
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนกังาน เพื�อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เรื�อง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

6.    ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั$น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง  ที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือ
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
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โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  

 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ  เรื�อง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

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

การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารนั$น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร สามารถอนุมติัรายการที�ตน
หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

3) คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ     ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม   2557  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  4  ท่าน   ดงันี$  

1. นายเสรี  สุขสถาพร ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ  

 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ    เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั$งเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั$งนี$กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรง
ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการที�บริษทัฯ จดัตั$งขึ$น รวมทั$งผูบ้ริหารและ
พนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญัๆ ของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 
5. ดูแลให้หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและ

ขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2557  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3  ท่าน   ดงันี$  

1.  ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 
2.    นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3.     นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 
วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยู่ใน
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ    สําหรับการแต่งตั$ งกรรมการทดแทนในกรณีที�ต ําแหน่งว่างลง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาแต่งตั$งต่อไป  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทัฯ  เพื�อนาํเสนอ
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจากครบวาระ และ
ในกรณีอื�นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษทัฯ ประธานเจา้หน้าที�
บริหารผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   ในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั$งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ  คณะอนุกรรมการต่างๆ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ  
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
5. พิจารณากลั�นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ของบริษทัฯ 
6. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�จะเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้�ถูกขึ$นบญัชีดาํหรือ

ถอดถอนจากบญัชีรายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี$จดัทาํขึ$น 
7. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนาํเสนอผลงาน (Contribution) และประวติัการ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 
 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง   ณ  วนัที�   31  ธนัวาคม  2557  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8 ท่าน   ดงันี$  
 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ 
4. นายสมหมาย  ดาํเนินเกียรติ กรรมการ 
5. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ 
6. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
7. นายจง    ดิลกสมบติั กรรมการ 
8. นายประชา  พทัธยากร กรรมการ 
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วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
แต่งตั$งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลงัการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ� ง ทั$งนี$ กาํหนดให้กรรมการบริหารความเสี� ยงที�ได้รับการแต่งตั$ง คดัเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหารความเสี!ยง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สําคญั  พร้อมทั$งกาํหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี�ยงนั$น 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
3. กาํกบัดูแลให้มั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านั$น 
4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ$นอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการสาํรวจความ

เสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั$นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 
5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงให้เกิดขึ$นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั$งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 

6) คณะกรรมการเพื!อความยั!งยนื  ณ  วนัที�   31  ธนัวาคม  2557  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 9  ท่าน   ดงันี$  

1. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์   ประธานกรรมการ 
2. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์   รองประธานกรรมการ 
3. นายจง   ดิลกสมบติั   กรรมการ 
4. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์   กรรมการ 
5. นายประชา   พทัธยากร   กรรมการ 
6. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม   กรรมการ 
7. นางโรสลินด ์ เจริญวงศ ์   กรรมการ 
8. นางผอ่งศรี    สลกัเพชร   กรรมการ 
9. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สวา่งภูวนะ กรรมการ 
10. นางวรพินท ์ อิศราธรรม(*)   กรรมการ/เลขานุการ 

 

หมายเหต ุ (*) ลาออกจากการเป็นกรรมการเพื*อความยั*งยืน โดยมีผลตั/งแต่วันที* 1 ธันวาคม 2557 
 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
แต่งตั$งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพื�อความย ั�งยืนใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลงัการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ�ง  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการเพื!อความยั!งยนื 

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ 
2. ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
3. ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการตามนโยบายสังคมและสิ�งแวดลอ้มของ

บริษทัฯ 
4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ทั@งนี@ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสมํ!าเสมอ  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ!ง
สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการประชุม และจํานวนครั@งการเข้าร่วมประชุมสําหรับปีที!ผ่านมาได้ในหัวข้อ  
“การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั@งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

• การสรรหากรรมการอสิระ  กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตั$งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  คณะอนุกรรมการ  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   พร้อมทั$งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ   โดยการสรรหา
บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด   คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย ประกอบการพจิารณา รวมทั@ง ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที!เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที!กําหนด 
โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที!จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั@งการพิจารณาจากทักษะที!
จําเป็นที!ยงัขาดอยู่  เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ยกเวน้กรณีที�มีการแต่งตั$งกรรมการเขา้ใหม่
หรือกรรมการออกตามวาระ    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอรายชื�อผูที้�เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  เพื�อพิจารณาก่อนที�จะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาต่อไป   โดยการแต่งตั$งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยผูถื้อหุ้นแต่ละ
คนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั$งหมดเลือกตั$งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั@นบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั@งกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื!อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื!อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที!ต้องการได้
อย่างแท้จริง  ทั$งนี$ สําหรับการเลือกตั$งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา 
คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ ซึ� งสอดคลอ้ง
กบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ    นอกจากนั$น  คณะกรรมการบริษทัฯ 
ยงัไดแ้ต่งตั$งคณะอนุกรรมการขึ$นเพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�
สําคญัต่อบริษทัฯ  ซึ� งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง  
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืน   ทั$งนี$
สาํหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะอนุกรรมการดงักล่าว จะตอ้งผ่านขั$นตอนการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเขา้
ดาํรงตาํแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

• แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่าง
ลง   ซึ� งนอกจากบริษทัฯ จะตั$งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ$น  โดยทาํการ
คดัเลือกบุคคลที�จะปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว  และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งได้
ในอนาคต   ทั$งนี$ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการ
สานต่ออยา่งทนัท่วงที  

 

4. การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 

การจดัตั$งบริษทัใหม่ทุกครั$ ง  ฝ่ายจดัการตอ้งนาํเรื� องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั  ก่อน
ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั$งบริษทัใหม่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั$งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  พร้อมทั$งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็น
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ตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าว  โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัที�ตนดูแล
ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน   สาํหรับการลงทุนใดๆ   หรือการดาํเนินเรื� องที�มีนัยสาํคญัตามที�กาํหนดในอาํนาจ
อนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ   ตอ้งปฏิบติัตามที�นโยบายกาํหนด  และตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  
ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนงานประจาํปี  เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อพิจารณาอนุมติัแผน  หากบริษทัใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน  ต้องชี$ แจงต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริหาร  ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก  จะถูกกาํหนดให้ชี$ แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด  
 

สําหรับระบบควบคุมภายใน  บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย  บริษทัฯ จะมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร   กรณีที�บริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน  ซึ� งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย   
คณะกรรมการบริหารจะสั�งให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสาํหรับประเด็นดงักล่าวทนัที    ทั$งนี$  หากบริษทัยอ่ยมีการทาํ
รายการใดๆ ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ย  เช่น  การเพิ�มทุน  การลดทุน หรือการเลิกบริษทัยอ่ย  เป็นตน้  รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื�ออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยต่อไป       
 

ในกรณีที�บริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย    บริษทัฯ จะปฏิบติัเช่นเดียวกบั
หลักเกณฑ์การทาํรายการได้มาและจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มี
นยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด   สาํหรับการทาํ
รายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย  บริษทัฯ มิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรื�องดงักล่าว    เวน้แต่บริษทัยอ่ยเขา้
ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ   บริษทัฯ จะปฏิบติัตามหลักเกณฑ์การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันตามที�ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

  
9.5 การดูแลเรื!องการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูล 
และนาํระบบการเขา้รหสัมาใช ้เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบั
พนกังานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัฯ  นําข้อมูลภายในไปใช้เพื!อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื!นในทางมิชอบ และหลีกเลี!ยงหรือ
งดการซื@อขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดอืน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที!สําคัญที!มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทัฯ  และเพื�อให้มั�นใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนดช่วงเวลาการ
ห้ามซื$อ-ขายหุ้นทั$งปี  ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า    โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยังได้จัดส่ง
หนังสือแจ้งเรื!องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั@ง  อย่างไรก็ตาม ในปีที!ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที!กรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื@อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ทั$งนี$ บริษทัฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรื�องดงักล่าวให้
พนักงานของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์  โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด
โปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ  รวมทั$งไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าที�ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทั$งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพยอ์นัเนื�องมาจากการซื$อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�เกิดรายการ รวมทั$งบท
กาํหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ทราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและ
ประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง  อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณี
ผดิพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดงักล่าว บริษทัฯ จะทําหนังสือตักเตือน เพื!อหลกีเลี!ยงการประพฤติซํ@าในเรื!องดงักล่าว 
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ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัทุกครั$ งก่อนทาํรายการ  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที!ประชุมเพื!อร่วมพิจารณา  และออกเสียงลงมติ
ทั@งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น   นอกจากนี$  บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยทาํกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั”   

 

บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ   รวมทั$งได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ” ภายใต้เรื!อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้
ทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั   
ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 

 

นอกจากนี$  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั$งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม 
 

 6. การปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที!ดใีนเรื!องอื!นๆ  
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555  ตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยกาํหนด  ยกเวน้บางเรื�องที�บริษทัฯ ยงัมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี$   

 หมวดที! 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. บริษทัฯ ยงัมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั$งกรรมการ  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ
ได้แต่งตั$ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ โดยใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประกอบการ
พิจารณา รวมทั$งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  รวมทั$งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ / ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป         

2. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั$งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)    แต่
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอชื�อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน
ทีละคน  โดยผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง      

3. บริษทัฯ ยงัมิได้กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมาย
เกี�ยวกบัการซื$อขายหุ้นของบริษทัฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซื$อขาย  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าบริษทัฯ ยงัไม่มี
นโยบายดงักล่าว   แต่บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์น
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง 

 หมวดที! 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. บริษทัฯ มิไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนที!กรรมการแต่ละคนจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง   อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน  5  แห่ง   

2. บริษทัฯ มิไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนที!กรรมการที!เป็นผู้บริหาร
แต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง   อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน  5  แห่ง    นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยกาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น 
จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั ทั$งนี$   ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัฯ ที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่ง
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เดียวกบับริษทัฯ หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
เสนอแต่งตั$งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะ
ปฏิบติัหนา้ที�ให้แก่บริษทัฯ 

3.    บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที� เป็นผู ้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการที�ไม่ เป็น
 ผูบ้ริหารซึ� งเป็นผูห้ญิงอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  1  ท่าน  ทั$งนี$บริษทัฯ มิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด  
4. คณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50  ซึ� งใกล้เคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�

กาํหนดไวที้�มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ  
62.5  ซึ� งนอ้ยกวา่หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเล็กนอ้ยที�กาํหนดไวที้�ร้อยละ  66   

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

  บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ปี  2557 ดงันี@ 

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2557  มีจาํนวนเงินรวม 2,200,000 บาท  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 79,576  บาท 

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยสําหรับสาํนักงานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั  สาํหรับรอบปีบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  มีจาํนวนรวม  11,125,000 บาท 
โดยมีค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 750,765  บาท 

 
2) ค่าบริการอื!นๆ (Non-Audit Fee) 

  บริษทัฯ ได้จ่ายค่าบริการอื!นๆ ในการสอบบัญชี ปี 2557  ดงันี@ 

• บริษทั เบรนซอร์ซ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 71.44  ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
แบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื�อใช้ขอรับ
สิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม  2557  ให้กบั บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน 120,000 บาท 

• บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์  จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 70.07  ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื�อใช้
ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2557  ให้กบั 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน 70,000 บาท 

• บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ  70.07  ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทน ในการ
ตรวจสอบแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื�อใช้
ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม  2557  ให้กบั 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน 70,000 บาท 
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10. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั�งยนื) 
 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาอย่างย ั!งยืน   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั)งคณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืนขึ)น  เพื!อ
กาํกบัดูแลการพฒันาอยา่งย ั!งยนืควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ!งแวดลอ้ม   โดยในปี 2557  คณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืน  ได้
จดัให้มีการประชุม  2  ครั) ง   เพื!อติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณาเรื! องต่างๆ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎบตัร
คณะกรรมการเพื!อความย ั!งยนื  ซึ! งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดต้ามที!ไดเ้ปิดเผยในรายงานคณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืน ตามเอกสารแนบ 5
ทั)งนี)  บริษทัฯ จะพฒันาเรื!องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ!งแวดลอ้มตามแนวทางที!สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  เพื!อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอย่างย ั!งยืนต่อไป    โดยบริษทัฯ  ได้
กาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ  และหลกัปฏิบติั  9  ประการ  ซึ! งมีรายละเอียดดงันี)   
 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
1. ดาํเนินธุรกิจบนพื)นฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ!งแวดลอ้ม  โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั 
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื!อให้พนกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และเวลาส่วนตวัเพื!อทาํ

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม 
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นสังคมและสิ!งแวดลอ้มกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพื!อใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันา  และ

ดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ!งแวดลอ้มให้ทั!วถึงทั)งองคก์ร 
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ  หรือกิจกรรมเพื!อสงัคมและสิ!งแวดลอ้ม 

 
นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมประกอบด้วยหลกัปฏิบัติ  9  ประการ  ดงันี& 
 

1. การกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี
 

ส่งเสริมการกํากับดูแลที�ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  ยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส  

 และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การกาํกบัดูแลกิจการที!ดีเป็นปัจจยัพื)นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ!มความน่าเชื!อถือให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุน และผู ้เกี!ยวข้องทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ!มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ   ดงันั)นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี!ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ที!เป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคล้องกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี  สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555  
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพื!อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดย้ดึถือปฏิบติั   โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ซึ! ง
เป็นหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหน้าที!ดูแลให้บริษทัฯ  กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์   สาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั  รวมทั)งกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้ง    ซึ! งในปี 2557  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการที!เกี!ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี   โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมไดใ้นเรื!อง “9. การกาํกบัดูแลกจิการ” 

   
ทั)งนี) ในปีที!ผ่านมา  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี   เป็นผลให้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั!น จาํกดั (มหาชน) 
(“SAMART”)  และบริษทัย่อยที!จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  อีก  2  แห่งคือ  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 
(“SAMTEL”)  และ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) ไดรั้บรางวลัและผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
ในปี 2557   ดงันี)  
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1) รางวลั SET Awards ด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดเียี�ยม ประจําปี 2557 

SAMART, SAMTEL และ SIM  ไดรั้บรางวลั SET Awards ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี!ยม ประจาํปี 2557 ซึ! งจดัโดยความ
ร่วมมือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที!ผ่าน
เกณฑค์ดักรองคุณสมบติัเบื)องตน้ จาํนวนทั)งสิ)น 485 บริษทั  ซึ! ง SAMART และ SAMTEL ไดรั้บรางวลัดงักล่าวติดต่อกนัเป็นปี
ที! 2 

 
2) ผลการประเมินด้านการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน  ประจําปี 2557 

SAMART,  SAMTEL และ SIM  ไดรั้บผลการประเมินในระดบั “ดเีลศิ” (5 ดาว)  และติดลาํดบั Top Quartile ของกลุ่มบริษทัที!
มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 10,000 ลา้นบาทขึ)นไป  โดยไดรั้บคะแนนร้อยละ 93  ร้อยละ 94  และร้อยละ 90 ตามลาํดบั  ซึ! ง
มีบริษทัที!ได ้5 ดาว และอยูใ่นมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดเดียวกนัจาํนวน 27 บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากการสาํรวจ
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนทั)งหมด 550 บริษทั  ซึ! งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบั
สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
3) ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกจิการ ASEAN CG Scorecard 2013/2014 

SAMART  ได้รับการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการตามเกณฑ ์ ASEAN CG Scorecard 2013/2014  โดยบริษทัฯ ติด 1 ใน 17 
บริษทั ที!ไดรั้บคะแนนตั)งแต่ 90 คะแนนขึ)นไป  สาํหรับ SAMTEL และ SIM  ไดรั้บการประเมินติด 2 ใน 16 บริษทั ที!ไดรั้บ
คะแนน 80-89 คะแนน  จากบริษทัจดทะเบียนที!เขา้ร่วมโครงการทั)งสิ)น 529 บริษทั ซึ! งโครงการดงักล่าวจดัทาํโดย ASEAN 
Capital Market Forum (ACMF) ร่วมกบั  ASEAN Development Bank (ADB) เพื!อประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีของ
บริษทัจดทะเบียนในประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศฟิลิปปินส์  
ประเทศสิงคโปร์  ประเทศเวียดนาม  และประเทศไทย  

 
4) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

SAMART ไดรั้บการประเมินในระดบั 5 TIA (100 คะแนน)  สาํหรับ SAMTEL และ SIM ไดรั้บการประเมินในระดบั 4 TIA  
ดว้ยผลคะแนน 99.30 และ 99.00 คะแนน ตามลาํดบั โดยมีบริษทัจดทะเบียนที!เขา้รับการประเมินทั)งสิ)น  528  บริษทั  จากการ
จดัทาํโครงการของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 

มุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม  และมีจริยธรรม  ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สาํหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื!อสัตย ์ สุจริต  และเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน  คุณภาพ  คุณธรรม และเป็นธรรม  รวมทั)งครอบคลุมในเรื!องของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  พนกังาน  
ลูกคา้  คู่แข่ง คู่คา้  เจา้หนี)   ตลอดจนสังคมและสิ!งแวดลอ้ม  โดยได้กาํหนดแนวปฏิบติัที!ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที!ผูมี้
ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทั!วถึง ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ยึดถือปฏิบติั  โดย
ได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดงักล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)   นอกจากนั)น คณะกรรมการบริษทัฯ ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทาํหน้าที!สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบติัตาม
จริยธรรมของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด    ทั)งนี)  สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมไดใ้นเรื!อง “9. การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตห้ัวขอ้ “9.1.2 

จริยธรรมธรุกจิ” 
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

กาํหนดนโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตโดยกาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ  ทั)งนี)สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมไดใ้น
เรื!อง “11. การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี�ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น” 

 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั&นพื&นฐาน  ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ

 เสมอภาค  ไม่แบ่งแยกเพศ  และชนชั&น  ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

บริษทัฯ ยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลบักนับริษทัฯ จะสร้างองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนพร้อมทั)งปลูกจิตสาํนึกให้พนกังานของบริษทัฯ 
ยดึถือและปฏิบติัตาม โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื!อใช้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบติัดงันี)   

 
• สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัฯ ให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงั
บุคคลอื!นที!ไม่เกี!ยวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มื!อไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บุคคลยอ่มอา้งศกัดิn ศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที!ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อื!น 

 
• การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรื! องของเชื)อชาติ สัญชาติ ภาษา 
ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึ! งกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที!การงานตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสื!อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ  

- บริษทัฯ ให้โอกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มที! โดยกาํหนดผลตอบแทนที!เหมาะสมตามระเบียบของ
บริษทัฯ และให้โอกาสพนกังานศึกษาเพิ!มเติมทั)งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั)นและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบติัหน้าที!พึงหลีกเลี!ยงการแสดงความคิดเห็นเกี!ยวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื)อชาติ สัญชาติ 
ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื!องอื!นใดที!อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลให้สภาพการทาํงานปลอดจากการกดขี!ข่มเหงหรือการกระทาํที!ไม่เป็นธรรม 

- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ! งกนัและกนั 
 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

กฎหมายแรงงานพื&นฐาน  ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้พนักงานมีคุณภาพชีวติที�ด ี  
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บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที!ทรงคุณค่าที!สุดของบริษทัฯ เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษทัฯ  บริษทัฯ ตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  และหลกัจริยธรรม  เพื!อสร้างความยุติธรรม ความมั!นคงและ
ความสงบสุขในสังคม  บริษทัฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบติัที!เป็นธรรมทั)งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั)ง โยกยา้ย และ
สวสัดิการที!เหมาะสมและเป็นธรรม  ในดา้นต่างๆ อาทิ 

1. เคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมไดใ้นหัวขอ้ “9. การกํากับดูแลกิจการ” 

ภายใตห้วัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”  เรื!อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”  

2. กาํหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน”  โดยคาํนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  มีความเป็นธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบติัที!เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้
มีความเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัระดบัหนา้ที!ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัที!สามารถแข่งขนั
ไดห้รือเท่าเทียมกบัอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนของบริษทัชั)นนาํอื!นๆ   โดยปีนี) ไดเ้ตรียมความพร้อมในการปฏิบติั ตามขอ้กาํหนด
ทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

3. กาํหนดให้มี “นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัย”  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมไดใ้นเรื!อง “9. การกํากับดูแลกิจการ”  
ภายใตห้วัขอ้  “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”  เรื!อง  “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน” 

 

6. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 

ให้ความสําคญัในการผลติสินค้าและบริการที�มีคุณภาพ และความปลอดภยั 
 

บริษทัฯ เชื!อมั!นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั!นใจอยา่งต่อเนื!องให้กบัลูกคา้  ซึ! งเป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ อยา่ง
ต่อเนื!อง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี)  

 

1. มุ่งมั!นที!จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื!อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการที!มีคุณภาพ ให้กบัลูกคา้ในราคาที!เป็นธรรม 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารที!ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเกี!ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ

หรือเงื!อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั)นๆ 
4. จดัให้มีกระบวนการที!สามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการให้บริการที!ไม่เหมาะสม เพื!อที!บริษทัฯ จะ

ได้ป้องกนั / แก้ไขปัญหา ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการให้บริการ
ดงักล่าวต่อไป 

5. จดัให้มีบริการหลงัการขายเพื!ออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.      รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัที!จะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้! งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ ให้ย ั!งยนืสืบไป 
 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมไดใ้นเรื!อง “9. การกํากับดูแลกิจการ”  ภายใตห้ัวขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”  เรื!อง “นโยบาย

การปฏิบัติต่อลูกค้า” 
 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 

ให้การสนับสนุน  และพฒันาคุณภาพชีวติ  รวมทั&งพฒันาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม 
 

 บริษทัฯ ตระหนักอยูเ่สมอว่า  บริษทัฯ อยูร่อดและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งแข็งแกร่งในวนันี)  ก็ดว้ยการสนบัสนุนจากชุมชนและสังคม 
ดงันั)นบริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัยิ!งต่อการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดย
ที!ผา่นมา ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงันี) 
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1. การสร้างสมัพนัธ์ที!ดีกบัองคก์ร ทั)งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบั เพื!อสร้างความสัมพนัธ์ที!ดีและ
สามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั!งยนืและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบสิ!งปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพื!อดูแลสภาพความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัของชุมชน อาทิ 
การสร้างที!พกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหนา้ที!ทาํการบริษทัฯ   การบริจาคเสื)อกนัฝนและเสื)อสะทอ้นแสงแก่ตาํรวจจราจร
ในพื)นที! สถานีตาํรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสิต  การสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่
โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง   การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทานแก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิ!งของจาํเป็นเพื!อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจดัหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื!ออาํนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที!ประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่พนกังานในองคก์รเกี!ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ!งแวดล้อมผ่านสื!อและกิจกรรม
ภายในอยา่งต่อเนื!อง 
 

และเพื!อความชดัเจนในการดาํเนินโครงการเพื!อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)   กลุ่มบริษทัสามารถจึงได้
กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อนัประกอบดว้ยโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ดงันี)  

 

การสร้างคนคุณภาพ  
• SSAAMMAARRTT  IINNNNOOVVAATTIIOONN  ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี  การให้ทุนวิจยั และการจดั

ฝึกอบรมความรู้ เสริมทกัษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยสืี!อสารโทรคมนาคม  

1. SSaammaarrtt  IInnnnoovvaattiioonn  AAwwaarrdd  22001144 จดัต่อเนื!องเป็นปีที! 12 โดยในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบั 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดําเนินโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ! ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี)   

   

- มอบประสบการณ์ดว้ยการนาํชมเทคโนโลยลี ํ)าหนา้ ที!ประเทศเกาหลี (สาํหรับผูมี้คะแนนสูงสุด 3 อนัดบั)   

- สนบัสนุนเงินทุนเริ!มตน้ธุรกิจ หรือ “ทุนเถา้แก่น้อย”  (Business  Startup Funds) จาํนวน 25 ทีม ทีมละ  20,000 
บาท  และรางวลั Samart Innovation Awards 2014 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบด้วย  รางวลั “สุดยอดนักคิด
นกัพฒันานวตักรรมตน้แบบ”  หรือ รางวลัชนะเลิศ  จาํนวน 1 รางวลั รางวลัละ 200,000 บาท  พร้อมรางวลัรอง
ชนะเลิศอีก 2 รางวลั คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลาํดบั   

- สนบัสนุนในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม  ซึ! ง 3 ปีที!ผา่นมา (ปี 2555-2557) เราได ้เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี        ป้อน
สู่ธุรกิจเทคโนโลยทีั)งสิ)น 76 ทีม จาํนวนกวา่ 200 คน และยงัคงมุ่งมั!นเฟ้นหาผูที้!มีความพร้อมต่อไป 

 2. SSaammaarrtt  IInnnnoovvaattiioonn  FFUUNNDD มอบทุนวิจยัแก่นกัศึกษาในสายเทคโนโลยีสื!อสารโทรคมนาคม ชั)นปีสุดทา้ย เพื!อ

เพิ!มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบนัการศึกษา  6  แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธ น บุ รี    ม ห า วิ ท ย า ลัย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์   ส ถ า บัน เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร ล า ด ก ร ะ บัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหิดล   และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนั
ละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 360,000 บาท   

                                      33. .  Samart Innovation CAMP จดัฝึกอบรมความรู้และทกัษะวิชาชีพที!จาํเป็นในสายสื!อสารโทรคมนาคม ภายใต้

หวัขอ้ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  เป็นตน้ 
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• โครงการทุนสามารถ โครงการทุนสามารถ  

>> สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาํนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 
245,400 บาท  โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

>      สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กบัสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 5 ทุน 
มูลค่า 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และการพฒันาให้กับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 5 ทุน  มูลค่า 100,000 บาท  โดย มูลนิธิสามารถ  

>  สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม  จาํนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื!องอุปโภคบริโภค 
แก่นกัเรียนที!ขาดแคลนทุนทรัพย ์จาก 3 โรงเรียน ที!จงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นกนัตรง  โรงเรียนบา้นว่าน 
และโรงเรียนบา้นม่วง รวมมูลค่า 145,000  บาท โดย มูลนิธิสามารถ  

 

••  สนับสนุนความสามารถทางการกฬีาสนับสนุนความสามารถทางการกฬีา  

>      สนับสนุนกีฬาฟุตบอล แก่สโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ  อาทิ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด  สโมสรฟุตบอลสงขลา 
(ววัชน)   สโมสรฟตุบอลชลบุรี เอฟซี  สโมสรฟตุบอลแพร่ ยไูนเตด็  สโมสรฟตุบอลราชนาวี และสโมสรฟุตบอลที
โอที เอสซี โดย บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน)  และสนบัสนุนสโมสรฟุตบอลเมืองทองยไูนเต็ด โดย 
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั  

> สนับสนุนกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขนัฟุตบอล 2014 FIFA World Cup มูลค่า 15,000,000 บาท  และสนบัสนุนการ
แข่งขนัและสร้างสนามบีชแฟลกฟตุบอล มูลค่า 200,000 บาท  โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)   

> สนับสนุนกฬีาแบดมินตัน โครงการ Broker Badminton Championship 2014 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 
ซึ! งจดัโดยตลาดหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์มูลค่า20,000 บาท โดย 
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

>       สนับสนุนกีฬากอล์ฟ  ซึ! งจดัการแข่งขนัโดยชมรมกอล์ฟ บยส.15 (ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง) มูลค่า 
64,980  โดย บริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด และการแข่งขนักอล์ฟการกุศล ของ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต มูลค่า 
50,000 บาท และการแข่งขนักอล์ฟของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มูลค่า 30,000 บาท โดยบริษัท สามารถคอร์

ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

>      สนบัสนุนการจดังานวนันกักีฬายอดเยี!ยมประจาํปี 2556 ทางช่อง 9 อสมท. ของสมาคมผูสื้!อข่าวกีฬาแห่งประเทศ
ไทย มูลค่า 100,000 บาท  โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

 

• สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื�นๆสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื�นๆ 

>> สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด  ห้องเรียนอนุบาล และสนามเด็กเล่น โดยอาสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดล้งพื)นที!
ทาํกิจกรรมดงักล่าวให้กบัโรงเรียนบา้นทุงตาแกว้ ตาํบลห้วยหิน อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รวมมูลค่า 315,000 
บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  บริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด และบริษัท สามารถคอมมิวนิ

เคชั�น เซอร์วิส จาํกัด  

> สนับสนุนค่าย Computer Club “C-Square”  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  เพื!อเติมความรู้ให้กบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  มูลค่า 20,000 บาท 

>    สนับสนุนเครื�องคอมพวิเตอร์ พร้อมจอและเครื�อง printer  แก่เด็กนกัเรียนในพื)นที!ห่างไกล โรงเรียนตาํรวจตระเวณ
ชายแดน บา้นแสนคาํลือ อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ซึ! งร่วมกบั บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั ( มหาชน ) 

••  สสนับสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมอื�นๆนับสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมอื�นๆ  

>      สนับสนุนการจัดทํา “ตู้ทิ&งขยะอนัตราย” ให้กบัเทศบาลนครปากเกร็ด จาํนวน 20 ตู ้มูลค่า 450,000 บาท เพื!อนาํไป
จดัตั) งในชุมชนปากเกร็ด เพื!อคุณภาพชีวิตที!ดีขึ)นและช่วยลดปัญหาด้านมลพิษให้กับคนในชุมชนและบริเวณ
ใกลเ้คียง   โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  
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>      สนับสนุนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการงานดินเนอร์ทอล์ค Thai Journalists Association 
59th Anniversary ของ มูลค่า 200,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

 

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม 
        มุ่งสนบัสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ละบาํเพญ็ประโยชน์ผา่นชมรม “สามารถ..ดีคลบั”   ซึ! งเกิดขึ)นจากการรวมกลุ่มของ พนกังานจิต
อาสาในบริษทัฯ นอกจากนี)  ยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมพทุธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผา่น “มูลนิธิสามารถ” 
 >  SSaammaarrtt  MMiinndd  PPoowweerr  ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ประกอบดว้ย 

- จัดคอร์สปฏิบัติธรรม Format จิต Delete อารมณ์ (2 วนั 3 คืน)  ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที! 9  วดัพระราม 9  
   กาญจนาภิเษก สาํหรับพนกังาน จาํนวน 40 คน ซึ! งจดัติดต่อกนัเป็นปีที! 4  
  -     จัดเทศนาธรรม หัวขอ้ “อยูใ่ห้เป็นสุข ในสังคมที!เปลี!ยนแปลง”  โดย พระอาจารยสุ์รศกัดิn   สุรญาโณ พระนกัเทศน์ ณ วดั

ชลประทานรังสฤษดิn   และเสวนาธรรม หัวขอ้ “ทนัโลก ทนัธรรม กบัธรรมะ 3G” โดย พระอาจารยส์มปอง ตาลปุตโต ซึ! ง
จดัให้กบัพนกังานที!สนใจเป็นประจาํทุกปี  

 
 >       สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกล้าด”ี เพื!อเปิดโอกาสให้อาสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดท้าํกิจกรรมที!มีประโยชน์  และมีส่วน

ช่วยเหลือและพฒันาสงัคมในดา้นต่างๆ ตามความประสงค ์จาํนวน 8 ทุน มูลค่า 50,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น 

จาํกัด (มหาชน)   
 
 >  สนับสนุนเสื&อกนัฝนและเสื&อสะท้อนแสงแก่ตํารวจจราจร    ในพื)นที!สถานีตาํรวจภูธรปากเกร็ด   และสถานีตาํรวจภูธรปากคลอง

รังสิตเป็นประจาํทุกปี เพื!ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานแก่เจา้หน้าที!  มูลค่ารวม 80,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์

ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  

 

 >       กจิกรรมอาสาพาน้องเที�ยว เปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจากมูลนิธิบา้นนกขมิ)น จาํนวน 50 คน  ณ พิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 
คลอง 6 จงัหวดัปทุมธานี  โดยพนกังานจิตอาสา ชมรม “สามารถดีคลบั” 

 
 >     สนับสนุนหนังสือนิทานคุณธรรมจากพระราชดาํริ มูลค่า 33,413 บาท และเสื)อ Hello Kitty Love Mom มูลค่า 179,500 บาท เพื!อ

ใชใ้นการจดักิจกรรมให้กบัเด็กๆ และเยาวชน โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด   (มหาชน)  
 
 >      กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัให้พนกังานและคนในชุมชนใกลเ้คียง  ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วม

บริจาคโลหิต โดยจดัอยา่งต่อเนื!องเป็นประจาํทุกปี ปีละ 2 ครั) ง 
 
 >      สนับสนุนงาน BBA Charity Concert ซึ! งจดัโดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เพื!อนาํรายได้

สมทบทุนบริจาคแก่หน่วยงานแพทยจ์กัษุศลัยกรรม สภากาชาดไทย มูลค่า 20,000 บาท   
 
 >   สนั บ ส นุ น ก า ร จั ด ง าน วัน เ ด็ก  ข อ ง ห น่ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  อ าทิ  ส มุ ด  ดิ น ส อ  อุป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น  ใ ห้ กับ โ ร ง เ รี ย น วัด 

ปรมยัยกิาวาส  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ  โรงเรียนนุ่มประสงควิ์ทยา โรงเรียนโชติการาม มูลนิธิบา้นชีวิตใหม่ใจสมาน (ชุมชน
คลองเตย)  ศูนยเ์ยาวชนโรตารี!ธนบุรี และโรงเรียนของหนู จงัหวดัลพบุรี 

 
8. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 
 

ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ที!และความรับผิดชอบที!มีต่อสิ!งแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี) 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2557 

 

 
 133

1. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์!งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี!ยวกบัความปลอดภยั รวมทั)งการเป็นพลเมืองดี  ใน
การปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   หรือขอ้บงัคบัต่างๆ  ที!เกี!ยวขอ้ง 

2. รับผิดชอบต่อสงัคมในการใชท้รัพยากร  ทั)งในรูปวตัถุดิบ  เงินทุน  บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ  อยา่งชาญฉลาด   
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อยา่งต่อเนื!อง 

 
บริษทัฯ มีนโยบายเพื!อการส่งเสริมให้ความรู้  และฝึกอบรมพนักงานในองคก์ร เรื! องสิ!งแวดล้อม เพื!อปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ!งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที!อยูเ่สมอ ดงันี)  
1. บริษทัฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ! งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที!พนักงานมีส่วนร่วมอย่าง
 ต่อเนื!อง 
2. บริษทัฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ!งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั)งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
 สิ!งแวดลอ้ม เพื!อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ!งแวดลอ้มของบริษทัฯ 
3. บริษทัฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื!องความรับผิดชอบต่อสิ!งแวดลอ้มแก่พนกังาน เพื!อให้เกิดความเขา้ใจถึง ความสาํคญั

ของการดูแลสิ!งแวดลอ้มโดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิ!งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื!อง เพื!อให้ระบบการจดัการสิ!งแวดลอ้ม
ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 โดยในปี 2557  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมดงันี)  
 

 การพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงสิ�งแวดล้อม  
เรามุ่งการพฒันาสินคา้และบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภยัทางด้านสิ!งแวดล้อม  รวมทั)งการ
นาํเสนอบริการทางด้านการสื!อสารโทรคมนาคมที!ใส่ใจสิ!งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที!มีวิสยัทศัน์สอดคลอ้งกนั อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 
 

การสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
การกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รให้ใส่ใจสิ!งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  ผ่านสื!อภายในและโครงการ
รณรงคป์ระหยดัพลงังาน “ลดละเลิก” ที!ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื!องเป็นประจาํทุกปี  
 
โดยในปี 2557  ไดจ้ดัโครงการฯ ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ล.ลิง ทราบแลว้เปลี!ยน” กระตุน้ให้เกิดการปรับเปลี!ยนพฤติกรรม เพื!อใช้
ทรัพยากรให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ! งประกอบด้วยนิทรรศการบา้นจาํลอง รูปแบบ 3 มิติ ให้ความรู้เกี!ยวกบัการ
ประหยดัพลงังานในชีวิตประจาํวนั พร้อมทั)งการต่อยอดของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การรับบริจาคสมุดโน๊ตที!
ไม่ไดใ้ช ้นาํไปเป็นสมุดเรียนให้เด็กที!ขาดแคลน เป็นตน้   

 

9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ�งได้จากการดาํเนินงานที�มีความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  
 

โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กิจกรรมสาํคญัที!กลุ่มบริษทัสามารถ ดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื!องเป็นระยะเวลากว่า  12 ปี 
เพื!อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพฒันาความคิด ความสามารถ  อนันาํไปสู่การสร้างนวตักรรม
ทางด้านเทคโนโลยี  ซึ! งหลงัจากการประกวดในแต่ละปีสิ)นสุด บริษทัฯ จะทาํการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที!เขา้รอบและชนะการ
ประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื!อโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเนื!อง ทั)งนี)  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชยใ์ห้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประกวดแลว้ ยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่นกัพฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที!ผ่านมา มีจาํนวนข่าวสาร
เกี!ยวกบัโครงการฯ และผลงานที!ถูกเผยแพร่ผา่นสื!อสิ!งพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ และสื!อออนไลน์ จาํนวนรวม 60 ข่าว    
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ความภาคภูมิใจในรอบปี 2557 

คว้า 4 รางวลัในงาน SET AWARDS 2014 

“กลุ่มบริษทัสามารถ” ไดรั้บรางวลัจากงาน SET Awards 2014  ซึ! งจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวม 4 รางวลั ไดแ้ก่ 
          - รางวลับริษทัจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี�ยม  (Best Investor Relations Awards)  ไดแ้ก่ บริษทั สามารถคอร์ 

 ปอเรชั!น จาํกดั (มหาชน) 
           - รางวลับริษทัจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดเียี�ยม  (Top Corporate Governance Report Awards) ไดแ้ก่  
             บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั!น จาํกดั (มหาชน)   บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย 
 จาํกดั (มหาชน)  

รางวลัดีเด่นด้านธุรกจิคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 3 ปีซ้อน 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน)  ไดรั้บรางวลั Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2014 ติดต่อกนัเป็นปีที! 3 ใน
ฐานะที!เป็นองคก์รเอกชนที!ดาํเนินธุรกิจดา้นคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชั)นนาํของประเทศไทยที!มีการเติบโตและมีการพฒันาองคก์รมาโดยตลอด 
จากงาน Thailand Excellence Awards ที!จดัโดย Frost and Sullivan  
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 11. การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี�ยง  และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

  11.1) การควบคุมภายใน 

11.1.1) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเนื%อง เพื%อเป็นการป้องกนัและลดความเสี%ยงที%

จะก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษทัฯ   โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ%งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั0งคณะ

ทาํหน้าที%ประเมินการควบคุมภายใน  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าที%ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ  

เพื%อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถูกตอ้งตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และกฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง  พร้อมกบัรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการการตรวจสอบ  โดยครอบคลุมทั0งในดา้นบญัชี การเงิน การบริหาร และการดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบ

ประจาํปีที%ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายใน นอกเหนือจากแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ที%สํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ปรับปรุงใหม่ ในปี 2556  ตามแนวคิดของ COSO ซึ%งมี 5 องค์ประกอบ  

เพื%อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ ได้ทําการประเมิน  อ้างอิงตาม

มาตรฐานสากลของ COSO – ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission Enterprise 

Risk Management) ซึ%งมี 8 องคป์ระกอบ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในองคป์ระกอบ ดงันี0  

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

บริษทัฯ  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที% เหมาะสม    คณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความซื%อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน   จัดทํา

โครงสร้างขององค์กร  และสายงานการบงัคบับญัชา   มีการกาํหนดตวัชี0 วดัในการปฏิบัติงาน (Key Performance 

Indicators: KPIs) เพื%อติดตามผลเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที%กาํหนดไว ้  บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติัเพื%อจดัหา 

พฒันา และรักษาบุคลากรที%มีความรู้และความสามารถที%เหมาะสม เพื%อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริษทัฯ   

2) การกาํหนดวตัถุประสงค์ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไวใ้นแผนงานประจาํปี พร้อมทั0งเผยแพร่และชี0 แจง

วตัถุประสงค์ขององคก์รในการประชุม Management meeting ปีละ 2 ครั0 ง เพื%อเผยแพร่กบัพนักงานในหน่วยงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายใหทุ้กหน่วยงาน จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานให้ทนัสมยั และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

3) การบ่งชี0เหตุการณ์ 

บริษทัฯ  จะประเมินและระบุความเสี%ยงที%อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ   โดย

พิจารณาความเสี%ยงทั0งที%เกิดจากภายในและภายนอกบริษทัฯ   รวมทั0งมีการประเมินความเสี%ยงในแต่ละขั0นตอนการ

ปฏิบติังาน ทาํใหส้ามารถระบุปัจจยัเสี%ยงไดอ้ยา่งครบถว้น 
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4) การประเมินความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง ไดม้อบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ   จดัทาํแผนการบริหารความเสี%ยง

ในการดาํเนินธุรกิจและเสนอต่อที%ประชุมฯ เพื%อหาแนวทางในการบริหารและติดตามความเสี%ยง   บริษทัฯ ประเมิน

ความเสี%ยง  โดยพิจารณาจากโอกาสที%จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที%อาจเกิดขึ0นในทุกประเด็นความเสี%ยง   จากนั0น

จึงนาํขอ้มูลที%ไดม้าจดัลาํดบัความเสี%ยงสูงมาตํ%า เพื%อบริหารจดัการความเสี%ยงต่อไป 

5) การตอบสนองความเสี�ยง 

บริษทัฯ  มีมาตรการในการควบคุมภายใน  โดยการแยกหน้าที%การปฏิบติังาน  อาํนาจอนุมติั เพื%อให้มีการตรวจสอบ

ระหวา่งกนั   ระบบการควบคุมภายในที%เหมาะสมจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนั0นบริษทัฯ 

มีกระบวนการบริหารความเสี%ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื%อง โดยกาํหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี%ยงใน แต่ละ

ระดบัและในภาพรวม ซึ%งไดแ้ก่ การหลีกเลี%ยง  การลด  การโอนใหผู้อื้%นและการยอมรับความเสี%ยงไวเ้อง 

6) กจิกรรมควบคุม 

บริษทัฯ  มีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติัที%เหมาะสมในการควบคุมความเสี%ยง  เพื%อให้องคก์รลดความเสียหายจาก

ความเสี%ยงมากที%สุด   มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คู่มือการปฏิบติังาน  และ

อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ  จากคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  

7) สารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

บริษทัฯ มีการจดัตั0งศูนยส์ารสนเทศ (Data Center)  เพื%อเป็นศูนยก์ลางข้อมูลในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  มีการ

ควบคุมการใช้งานด้วยมาตรฐานสากล   การนําเสนอเพื%อแก้ไขปัญหาทางด้าน  IT  จะมีการนําเสนอข้อมูลและ

รายละเอียดอยา่งครบถว้น พร้อมทางเลือกประกอบการตดัสินใจที%มีมากกว่า 1 ทางเลือก โดยใชก้ระบวนการ Decision 

Analysis & Resolution  ซึ% งเป็นกระบวนการภายใตม้าตรฐาน  CMMI   บริษทัฯ มีการสื%อสารขอ้มูลภายในโดยผ่าน

ช่องทาง  website, e-mail หรือเสียงตามสาย เพื%อใชใ้นการติดต่อสื%อสารในงานที%เกี%ยวขอ้งไดท้นัที 

8) การติดตามผล 

บริษทัฯ  จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาํ

ทุกปี รวมทั0งบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดความถี%ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละระบบงานไวล่้วงหน้า  

โดยได้ให้ความสําคญัในเรื%องการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิ%ง  หากพบขอ้บกพร่องที%เป็นสาระสําคญั  จะแจง้ให้ฝ่าย

จดัการและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ รับทราบในทนัที  เพื%อพิจารณาหามาตรการป้องกนัแกไ้ข  และกาํหนดระยะเวลา

แลว้เสร็จ   โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการแกไ้ข และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ต่อไป 
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คณะกรรมการบริษทัฯ  ในการประชุม ครั0 งที%  1/2558  เมื%อวนัที% 25 กุมภาพนัธ์ 2558   ไดพิ้จารณาแลว้  มีความเห็น

สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า  บริษทัฯ   และบริษทัย่อย  มีระบบการควบคุมภายในที%มีประสิทธิภาพ

เพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ   รวมทั0งมีระบบการควบคุมเกี%ยวกบัการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้น

รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือที%เกี%ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  นอกจากนี0ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ

นางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที% 4604 ซึ% งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี 

2557  สิ0นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม  2557  มิได้แสดงความเห็นว่า บริษทัฯ  มีขอ้บกพร่องที%มีสาระสําคญัเกี%ยวกบัระบบ

ควบคุมภายในในรายงานการสอบบญัชีดงักล่าวแต่ประการใด 

11.1.2) การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานการปฏิบติังานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   การตรวจสอบ

เป็นไปตามแผนที%ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  มีการใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี%ยง 

และจุดควบคุมภายในที%สาํคญั โดยเนน้ให้มีการควบคุมแบบป้องกนั 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที%ประเมินประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ   เป็นที%

ปรึกษาเพื%อสนบัสนุนให้บริษทัฯ  สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ   และมีหนา้ที%ต่างๆ เช่น 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการกาํกบัดูแลที%ดี   (Good Governance)  และความโปร่งใส ในการปฏิบติังาน (Transparency) 

ป้องกนัการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ0นจนทาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

2. ส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน   (Efficiency and Effectiveness of Performance) ของ

บริษทัฯ   เนื%องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูลทุกดา้นในการปฏิบติังาน จึง

เป็นขอ้มูลที%สําคญัที%ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกุม ลดขั0นตอนที%ซํ0 าซ้อนและให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที%สอบทานให้เกิดความมั%นใจว่าระบบที%ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และวิธี

ปฏิบติังานที%องคก์รกาํหนดไว ้ และแสดงผลกระทบสําคญัที%อาจเกิดขึ0น  รวมทั0งดูแลป้องกนัดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  ว่า

เหมาะสม และสามารถพิสูจนค์วามมีอยูจ่ริง ของทรัพยสิ์นเหล่านั0นได ้

การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ตอ้งปฏิบติัหน้าที%

ด้วยความระมัดระวงั และใช้ทักษะเยี%ยงผูต้รวจสอบภายในที%มีความรู้ ความสามารถ  และความสุขุมรอบคอบ อย่าง

สมเหตุสมผล 
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 11.1.3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั0งที% 2/2554  เมื%อวนัที% 11 สิงหาคม 2554 ไดแ้ต่งตั0ง  นางวรพินท์  อิศราธรรม  ให้ดาํรง

ตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ   ทั0งนี0  นางวรพนิท ์ อิศราธรรม ไดล้าออกจากตาํแหน่งดงักล่าว โดยมีผลตั0งแต่

วนัที%  1 ธนัวาคม  2557    อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการสรรหาบุคคลที%มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้า

งานตรวจสอบภายในบริษทัฯ แทนบุคคลดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีการดูแลให้ผูด้ ํารงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ การอบรม ที%เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ที%ดงักล่าวแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีความเห็นว่า คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  ของ

บริษทัฯ มีความเหมาะสมและปฏิบติัหน้าที%ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยในปี 2557  หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ไดป้ฏิบติั

หนา้ที%  ดงันี0  

1. ควบคุมดูแลใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงานที%ไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. รายงานประเด็นสาํคญัเกี%ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ที%ตรวจพบ 

3. ให้ขอ้เสนอแนะแก่พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ   เพื%อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ควบคุมการตรวจสอบเพื%อให้มั%นใจว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎขอ้บงัคบั

ของหน่วยงานราชการที%เกี%ยวขอ้ง 

5. ประสานงานและกาํกบัดูแล และการควบคุมในดา้นต่างๆ เช่น  การบริหารความเสี%ยง  หลกัจรรยาบรรณ  ฯลฯ 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  สามารถให้ความรู้  และคาํปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษทัฯ ในเรื%องวิธีการปฏิบติังาน เพื%อให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัที%ตอ้งพึงปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ทั0 งนี0  การพิจารณาแต่งตั0ง ถอดถอน และโยกยา้ยผู ้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

11.2)  การบริหารจัดการความเสี�ยง 

การบริหารความเสี%ยงช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุตามเป้าหมาย    ป้องกนัความเสียหายต่อธุรกิจ  รวมทั0งเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการกาํกบั

ดูแลกิจการที%ดี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสี%ยง จากการประเมินความเสี%ยงทั0งเหตุการณ์ที%เกิดขึ0นจากภายนอกและภายในบริษทัฯ   ดงันี0  

1. การกาํหนดแผนการบริหารความเสี%ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทัฯ ตามแผนงานหลกัของบริษทัฯ และความเสี%ยงในการดาํเนิน

ธุรกิจต่างๆ  ที%อาจเกิดขึ0น  เพื%อให้แผนงานการบริหารความเสี%ยงสอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
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2. การจดัการความเสี%ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี%ยงขา้งตน้  แต่ละหน่วยงานที%รับผิดชอบจะไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัของความ

เสี%ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที%ความเสี%ยงดงักล่าวจะมีต่อองคก์ร  แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสี%ยงตาม

ความเหมาะสม  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสี%ยงตามมาตรการลดความเสี%ยง

ดงักล่าว 

3. มาตรการบริหารความเสี% ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี% ยง  ซึ% ง

ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง  โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพื%อติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการ

จดัการความเสี% ยงดังกล่าว  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจดัการความเสี%ยงของแต่ละบริษทั   หรือ

หน่วยงาน เพื%อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที%บริษทัฯ ไดต้ั0งไว ้

คณะกรรมการบริหารความเสี%ยงของบริษทัฯ  (Risk Management Committee) มีหนา้ที%  และความรับผิดชอบในการสนบัสนุนและ

เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี%ยงใหก้บัฝ่ายบริหาร  โดยในปี  2557  ไดพิ้จารณาเรื%องสาํคญั ดงันี0  

• ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเสี%ยงให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทัฯ  

• ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การบริหารความเสี%ยงกบัฝ่ายบริหาร 

• ติดตามความคืบหนา้ของการบริหารความเสี%ยงจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ  
 
การบริหารความเสี%ยงของบริษทัฯ  มีการสอบทานทุกระยะ  เพื%อให้การนาํไปปฏิบติัมีประสิทธิผล  โดยใชข้อ้มูลทั0งในอดีตและปัจจุบนั   

โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานความเสี% ยงที%อาจเกิดขึ0นกบัคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง อย่างต่อเนื%อง  ถือเป็นส่วนหนึ% งของการ

ปฏิบติังานปกติ 

11.3)   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชั%น และยดึมั%นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได ้ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทั0งนี0  บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัที%เหมาะสมของ

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน  โดยกาํหนดให้มีการสอบทานการปฏิบติัตาม

นโยบายอยา่งสมํ%าเสมอ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที%ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น ที%อาจเกิดขึ0นจากการ

ปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ%งกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด ดงันี0  

1. ความเป็นกลางทางการเมอืงและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัฯ  มีนโยบายดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย  แต่จะไม่ดาํเนินการ
ใดๆ ที%ทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี%ยวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใช้
ทรัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ เพื%อดาํเนินการดงักล่าว 
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2. การบริจาคเพื�อการกศุลและเงินสนับสนุน 

บริษทัฯ สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพื%อการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและสังคม  
ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื%อการกุศล  ซึ% งตอ้งนําไปใช้สําหรับสาธารณกุศลเท่านั0น รวมทั0งสนับสนุนเพื%อธุรกิจของ
บริษทัฯ  โดยมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทัฯ   

3. การรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อื�นใด 
การรับ หรือ การใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื%อแสดงออกถึงความกตญัuูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกิจ

โดยปกติ เป็นสิ%งอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนัล หรือประโยชน์อื%นใดที%ไม่

เหมาะสมยอ่มจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเกื0อหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที% 

และอาจทาํใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ในที%สุด ซึ%งบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดยบริษทัฯ  ยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี0  

1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อื%นใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

- พนกังานกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น สิ%งของ หรือประโยชน์อื%นใดกบัผูห้นึ% งผูใ้ดที%มีเจตนาเพื%อชกันาํ หรือ

ละเวน้การกระทาํที%ไม่ถูกตอ้ง 

- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา  ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผิด

กฎหมาย  และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั0นตอ้งไม่ใช่สิ%งผิดกฎหมาย 

- การใชจ่้ายสาํหรับการเลี0ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอื%นๆ  ที%เกี%ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตามสัญญาทางธุรกิจเป็น

เรื%องที%ยอมได ้ แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 

- การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื%นใดแก่เจา้หนา้ที%ของรัฐทั0งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจว่าการ

ให้นั0นไมข่ดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิ%น 

2. การรับหรือการใหข้องขวญั ของที%ระลึก 

- ก่อนการรับหรือให้ของขวญั ของที%ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   

โดยสิ%งของหรือของขวญัที%ใหแ้ก่กนัในหนา้ที%การงานควรมีราคาไมม่าก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของที%ระลึก ที%อาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหนึ%งอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบติั

หน้าที%  หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของที%ระลึก ที%มีค่าเกินปกติวิสัยจากผูที้% เกี%ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชั0น 

- เกบ็รักษาหลกัฐานการชาํระเงินที%แสดงมูลค่าของขวญั  ของที%ระลึก  เพื%อตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- กรณีที%รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจรับเงิน  สิ% งของ หรือ

ของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานที%หน่วยงานภายนอกนั0นกาํหนดไว ้
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3. การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

- ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมื%อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที% หรือหน่วยงานของรัฐ 

- ตระหนกัอยูเ่สมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ในแต่ละท้องถิ%น  อาจมีเงื%อนไข ขั0นตอน หรือวิธี

ปฏิบติัที%แตกต่างกนั 

- ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถิ%นที%เกี%ยวขอ้งกบัการว่าจา้งพนกังานของรัฐ ทั0งในกรณีว่าจา้ง เพื%อมาเป็นที%

ปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทัฯ  โดยเงื%อนไขการวา่จา้งตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  

ทั0งนี0  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวที้%เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 

แนวปฏบัิติในการดําเนินการเกี�ยวกับการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั�น 

1. กระบวนการในการประเมนิความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  

                                        บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี%ยงของแต่ละบริษทั  ซึ%งรวมความเสี%ยง

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั%นอยู่ด้วย  เพื%อให้มั%นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายในที% เหมาะสม ทั0 งการควบคุมแบบป้องกัน 

(Preventive Control)  และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที%ไม่เพียงพอหรือมี

การทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายในใหดี้ขึ0น 

2. การป้องกนั 

เพื%อให้มั%นใจว่าค่าตอบแทนที%ให้กบัพนกังานเพียงพอ  มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก   และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ของบริษทัฯ จะรวบรวมรายงานผลการสาํรวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนัที%มีชื%อเสียงทั0งในและต่างประเทศ   รวมถึงการแลกเปลี%ยนขอ้มูลกบั

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ในกลุ่มสื%อสารโทรคมนาคม และคอมพวิเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

3. การจัดการอบรมและสื�อสาร  

สนับสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต  โดยบริษทัฯ กาํหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื%อส่งเสริมความซื%อสัตยสุ์จริตและแนวทาง

ปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที%ดีและจรรยาบรรณของพนกังาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  ผ่านการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ ซึ% ง

พนกังานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ  (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพื%อเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียรายงานการละเมิดนโยบายของ

บริษทัฯ   รวมถึงการปฏิบติัที%ไม่เป็นธรรม  โดยจดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทั0งผิดหลกัธรรมาภิบาล 

จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ผ่านทางไปรษณีย ์ตามที%อยู่ที%แจง้ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  หรือนาํส่งดว้ยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการตามขั0นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื%อ

พิจารณาต่อไป บริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื%อผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั0งสิ0น 
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5. การกาํกบัดูแลและติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื%องการทุจริตคอร์รัปชั%นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที%ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ในรอบปีที%ผา่นมา ไม่พบการกระทาํการทุจริตของพนกังาน พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ  ซึ% งไดมี้
การแกไ้ขและชี0แจงระเบียบปฏิบติัที%ถูกตอ้งใหพ้นกังานรับทราบแลว้  

สําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่พบการกระทาํผิด หรือมีการลาออก เนื%องมาจากประเด็นเรื%องการกาํกบัดูแลกิจการ  และไม่พบกรณีใดๆ ที%
อาจจะทาํใหใ้ห้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการปฏิบติัหนา้ที%ในบริษทัฯ  
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12. รายการระหว่างกัน 

1. รายการระหว่างกนั กบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี 2557 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.  บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์
เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 
(VIH) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ร้อยละ 17.12  ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 
รายชื�อกรรมการร่วมกนั  
(บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั) 

1. นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ์ 
2. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ 
3. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เช่าพื�นที�สาํนกังานอาคาร
ซอฟตแ์วร์ปาร์ค  โดยทาํสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี   ซึ�ง บจก. 
วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง เป็นเจา้ของอาคารฯ 
ค่าเช่าพื�นที�  ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าภาษีโรงเรือน   
(ค่าเช่า/ค่าบริการ เดือนละ2,751,328.20 บาท และ        
ค่าภาษีโรงเรือน 782,643.75 บาท/ปี)          
หมายเหตุ : อตัราค่าบริการเพิ�มขึ�น 5% ทุกปี  ตามเงื�อนไข
ของสญัญา 
 
 
 

 -  ค่าเช่าพื�นที�/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถ 
 คอร์ปอเรชั�น  (ชั�น 11, 12) 
 (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสญัญา 1 ส.ค. 2555 –                  
     31 ก.ค. 2558  เดือนละ 914,831.34 บาท) 
 
 
 
 

 -  ค่าเช่าพื�นที�/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชั�นลอย)  
    บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  ค่าเช่าและค่าบริการ 
    ตามสญัญา 1 ส.ค. 2555 – 31 ก.ค. 2558  เดือนละ 
    262,053.27 บาท) 
 
 
 
 
 -  ค่าเช่าพื�นที�/คา่บริการและภาษีโรงเรือน บมจ. 
 สามารถคอร์ปอเรชั�น  (ชั�น 25, HOF) 
 (ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าภาษีโรงเรือน ตามสญัญา 
     1 ส.ค. 2555 – 31 พ.ค. 2558 เดือนละ138,794.76 บาท   
     และ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2558  เดือนละ 72,540.67 บาท  
     โดยลดพื�นที�เช่า จาก 244.87 ตรม. เหลือ 127.98 ตรม.) 
 

 
 
 

33.798 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.978 
 
 
 
 
 
 
 

3.145 
 
 
 
 
 
 
 

1.202 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดงักล่าว เป็นไปตาม

เงื�อนไขของสญัญาเช่าพื�นที�และบริการลงวนัที� 1 พ.ค. 
2542 (สญัญาเช่าฯ ระยะเวลา 30 ปี เนื�อที� 11,926 ตรม. 
ซึ�งไดผ้า่นความเห็นชอบจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครั�งที� 1/2540 ลงวนัที� 24 ส.ค. 2540 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า ค่าบริการดงักล่าว เป็นไปตาม
เงื�อนไขของสญัญาบริการสาธารณูปโภค) 
(ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 

 -  ค่าเช่าพื�นที�และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตุสมผล โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด เมื�อ
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับพื�นที�ในบริเวณ
ใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่ารายอื�น (เนื�อที�เช่า 1,614 
ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ เป็น
อตัราเดียวกบัที�เรียกเก็บลูกคา้ทั�วไป 

    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 -  ค่าเช่าพื�นที�และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ

สมเหตุสมผล โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด เมื�อ
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับพื�นที�ในบริเวณ
ใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่ารายอื�น (เนื�อที�เช่า 462.33 
ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ เป็น
อตัราเดียวกบัที�เรียกเก็บลูกคา้ทั�วไป 

 (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 -  ค่าเช่าพื�นที�และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ

สมเหตุสมผล โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด เมื�อ
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับพื�นที�ในบริเวณ
ใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่ารายอื�น  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัรา
เดียวกบัที�เรียกเกบ็ลูกคา้ทั�วไป 

 (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 -   ค่าเช่าพื�นที�/ บริการ และค่าภาษีโรงเรือน ของ บมจ. 
    วนัทูวนั คอนแทคส์ 
    (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสญัญา 1 ส.ค. 2555 – 31  
    ก.ค. 2558 เดือนละ 740,154.69 บาท  และภาษีโรงเรือน    
    415,183.68 บาท/ปี)   
    (ณ 31 ธ.ค. 2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 0.00บาท) 

 
 

 -  รายการเบ็ดเตลด็ที� บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ จ่าย 
    ให้กบั VIH เช่น ค่าเช่าที�จอดรถ, ค่าไฟฟ้า, ค่านํ� า 
    ประปา คา่แอร์ล่วงเวลา และค่าเลี�ยงรับรอง 

      (ณ 31 ธ.ค. 2557   มียอดคงคา้งอยู ่ 34,585  บาท)  
 
   -  รายไดค้่าบาํรุงรักษาโทรศพัท ์
   
  
 
 
 
 -  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้าย   
    เกี�ยวกบัค่าโทรศพัท ์และค่ารักษาพยาบาลให้กบั 
   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง   

      (ณ 31 ธ.ค. 2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 142,374  บาท) 

 

  -  รายการเบ็ดเตลด็ เช่น ค่าเลี�ยงรับรอง  ค่าภาษีโรงเรือน  
     เป็นตน้ ที� บมจ.  สามารถคอร์ปอเรชั�น ไดจ่้ายให้กบัทาง 
     บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 
     (ณ 31 ธ.ค. 2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 899,579  บาท) 
 
-  รายการเบ็ดเตลด็ที� บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น และ   
   บริษทัยอ่ย ไดจ่้ายให้กบั บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์ 
   เนชั�นแนล โฮลดิ�ง ในช่วง ม.ค. – ธ.ค.  2557  ตามที� 
   เกิดขึ�นจริง  ดงันี�   (ค่าเช่าพื�นที�  ค่าเช่าที�จอดรถ  ค่าไฟฟ้า   
   ค่านํ�าประปา  และค่าแอร์ล่วงเวลา)  
  -   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

   -  บจก. วิชั�น แอนด์ ซีเคียวริตี�  ซีสเต็ม  
       (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
 

9.230 
 
 
 
 
 
 
 

0.426 
 
 
 
 

0.005 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

0.367 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.490 
0.052 

 -  ค่าเช่าพื�นที�และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุ 
    สมผล  โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด  เมื�อเปรียบเทียบกบั 
    อตัราค่าเช่าสาํหรับพื�นที�ในบริเวณใกลเ้คียงและราคา 
    เดียวกบัผูเ้ช่ารายอื�น (เนื�อที�เช่า 1,366.86 ตรม.)  
    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ เป็นอตัราเดียว 
    กบัที�เรียกเกบ็ลูกคา้ทั�วไป 
    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 -  ค่าบริการดงักล่าว เป็นอตัราเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื�น 
    ตามรายการที�เกิดขึ�นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ 
    มีความเห็นวา่ เป็นอตัราเดียวกบัลูกคา้ทั�วไป 
    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 - เป็นรายการที�เกิดขึ�นตามปกติธุรกิจ และคิดตามสดัส่วน

การใชจ้ริง และตามราคาที�เกิดขึ�นจริง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัราเดียวกบัที�เรียกเกบ็
ลูกคา้ทั�วไป 

 (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 - เป็นเงินทดรองจ่ายตามปกติของธุรกิจ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึ�นจริง 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 
 
 

- เป็นรายการที�เกิดขึ�นตามปกติธุรกิจ และคณะกรรมการ     
  ตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้ายที�  
  เกิดขึ�นจริง 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 

 -  ค่าบริการดงักล่าวเป็นไปในอตัราเช่นเดียวกบัลูกคา้ราย
อื�นตามรายการที�เกิดขึ�นจริง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัราเดียวกบัที�เรียกเกบ็
ลูกคา้ 

    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

   -  บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 
     (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
 -  บจก. เทดา้ 
  (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
 -  บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
  (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
 -  บมจ. สามารถเทลคอม 
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
 -   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 
 (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. พอสเน็ท 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. ไทยเทรดเน็ท 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. สามารถ อินโฟเนต 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. สามารถคอมเทค 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

   -  บจก. พอร์ทลัเน็ท 
      (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

 -  บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. สามารถ เอด็ เท็ค 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
-  บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย 
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
-  บจก. ไอ-โมบาย พลสั 
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 

  -  บจก. ไอ-สปอร์ต 
  (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 

  -  บจก. เบรนซอร์ซ 
     (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 

0.014 
 

0.067 
 

0.008 
 

5.343 
 

5.705 
 

0.007 
 

0.043 
 

2.671 
 

10.496 
 

0.712 
 

0.015 
 

0.038 
 

0.967 
 

3.417 
 

5.906 
 

0.003 
 

3.791 
 

0.015 
 

0.003 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

        (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดที�บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 
     และบริษทัยอ่ยคงคา้งอยู ่  4,058,317  บาท) 
 

 -    บมจ. สามารถ มลัติมีเดีย  
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
   ไดข้ายสินคา้ EDT  Guidebook และกระเป๋าให้กบั   
   บจก. วิไลลกัษณ์  อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง  เป็นเงิน 

      (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่  0.00  บาท) 
 

   -  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
      (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
    ไดข้ายโทรศพัทมื์อถือ ให้กบั บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์  '       
    เนชั�นแนล โฮลดิ�ง  เป็นเงิน 

     (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 65,430  บาท) 
 

 - บจก.  เอน็เตอร์เทนเมน้ ทรี  
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
   ไดข้ายโฆษณารายการอร่อยเลิศกบัคุณหรีด ให้กบั  
   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง เป็นเงิน 
   (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 16,050  บาท) 

 
 
 

0.041 
 
 
 
 
 

0.061 
 
 
 
 
 

0.015 

 
 
 
- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 
- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 

-  เป็นการใหบ้ริการที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไข 
   การคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ 
   เห็นวา่การใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

2. บจก. วิไลลกัษณ์ พร็อพ      
    เพอร์ตี�   ซึ�งมี บจก. วิไลลกัษณ์ 

อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง  
เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.50  
(บจก.  วิไลลกัษณ์ อินเตอร์
เนชั�นแนล โฮลดิ�ง เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของ บมจ.  สามารถ
คอร์ปอเรชั�น ดว้ย) 

 
   รายชื�อกรรมการร่วมกนั  
   (บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั) 
1. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ์ 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้าย 
ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ์ พร็อพเพอร์ตี�  ดงันี�  
 -  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ไดแ้ก่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
    และค่าอบรม  เป็นเงิน 
    (ณ 31 ธ.ค.  2557   มียอดคงคา้งอยู ่ 218,033  บาท) 

 
 
 
 

- บจก. สามารถวิศวกรรม 
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
  ไดข้ายสินคา้จานดาวเทียม DTH ให้กบั บจก. วิไลลกัษณ์ 
   พร็อพเพอร์ตี�    
   (ณ 31 ธ.ค.  2557   มียอดคงคา้งอยู ่ 24,663 บาท) 

 
 

- บจก. สามารถวิศวกรรม 
  (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
  ไดส่้งพนกังานไปปฏิบติัหนา้ที� ณ บจก. วิไลลกัษณ์ 
   พร็อพเพอร์ตี�  และไดอ้อกใบแจง้หนี� เป็นค่าจา้งไป 
  เรียกเกบ็   (ณ 31 ธ.ค.  2557    มียอดคงคา้ง 470,044 บาท) 

 
 

0.001 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกิจและ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่เป็นเงินทดรอง 
  จ่ายค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึ�นจริง 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 
 

- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกิจ และ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่  เป็นเงินทดรอง  
  จ่ายค่าใชจ่้าย ตามที�เกิดขึ�นจริง 
 (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 

- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 ไดข้ายโทรศพัทมื์อถือ ให้กบั บจก. วิไลลกัษณ์  
  พร็อพเพอร์ตี�    
 (ณ  31 ธ.ค. 2557   มียอดคงคา้งอยู ่ 38,570  บาท) 

- -  เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
   ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
   และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป  
   (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25  ก.พ. 2558) 

3.  บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอป     
เมนท ์ซึ�งมี บจก. วิไลลกัษณ์  
อินเตอร์เนชั�นแนล  โฮลดิ�ง  
เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 42.38   
(บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์ 
เนชั�นแนล โฮลดิ�ง เป็นผูถื้อ 
หุน้รายใหญ่ของ บมจ.  
สามารถคอร์ปอเรชั�น ดว้ย 

 
   รายชื�อกรรมการร่วมกนั  
   (บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั) 
1. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ์ 
2. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
3. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้าย 
ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์ดงันี�  
   - ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล และ 
     ค่าโทรศพัท ์   
    (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 9,695  บาท)  
 
 
- บมจ. สามารถเทลคอม  
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
  จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ ค่าส่วนกลาง, ค่าบริการ   
  ทาํความสะอาดบา้นพกั ค่าไฟฟ้า และค่านํ� าประปา  
 ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เป็นเงิน 
 (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 0.00บาท) 
 
- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
  (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม)    
 ไดใ้หบ้ริการพฒันาระบบงาน ใหก้บั  
  บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์  
  (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่100,537 บาท) 

 

 

- 

 

 

 

 
0.035 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
-  เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกิจ และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  เป็นเงินทดรอง 
   จ่ายค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึ�นจริง 
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
-  เป็นค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกิจ และจะกระทาํการชาํระ 
   ยอดคงคา้งเป็นระยะๆ ทุกเดือน / ทุกไตรมาส  และคณะ 
   กรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่เป็นยค่าใชจ่้ายที� 
  เกิดขึ�นจริง  
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 
-  เป็นการใหบ้ริการที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไข 
   การคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ 
   เห็นวา่การใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

4.  บจก. ภูผาธารา  ซึ�งมี บจก. 
วิไลลกัษณ์อินเตอร์เนชั�น
แนล โฮลดิ�ง เป็นผูถื้อหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 42.38 
(บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์
เนชั�นแนล  โฮลดิ�ง เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชั�นดว้ย) 

รายชื�อกรรมการร่วมกนั 
(บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั) 

 1.  นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ 
 2. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
 3. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น และบริษทัยอ่ย ไดซื้�อบริการ
หอ้งพกั และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ เพื�อการจดัประชุม อบรม/ 
สมัมนา  ใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหาร กบั บจก.  ภูผาธารา    
ดงันี�  
-   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
-  บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 

        (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
     -  บมจ. สามารถเทลคอม 

          (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
   (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 7,062 บาท) 

 

  

 
 
 
 

1.885 
0.075 

 
1.550 

 
 
 
 

-  เป็นการใหบ้ริการที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
   ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
   และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 - บจก. สามารถวิศวกรรม 
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น)  
  ไดข้ายสินคา้จานดาวเทียม  และเสาอากาศโทรทศัน ์ให้กบั 
   บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน 
   (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 0.00  บาท) 
 

- -  บจก. วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ 
        (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น)  
       ไดจ่้ายค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ เช่น ค่าเลี�ยงรับรอง ให้กบั 
        บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน 

  (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 5,179  บาท) 

0.302 
 

 

 

 
 

0.005 
 

-  เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม  
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 

ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ    
และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

   (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 - เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม  
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
   ความเห็นวา่การซื�อขายดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและ 
   ตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
   (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 

5.  บจก. ภูผาธารา  (เขาใหญ่)  
ซึ�งมี บจก. วิไลลกัษณ์
อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 
เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้ม ร้อยละ 
21.19  (บจก. วิไลลกัษณ์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล  โฮลดิ�ง 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น
ดว้ย) 

 
   รายชื�อกรรมการร่วมกนั 
   (บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั) 
1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 ไดข้ายโทรศพัทมื์อถือให้กบั บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) 
 เป็นเงิน  
 (ณ 31 ธ.ค.  2557   มียอดคงคา้งอยู ่ 6,490  บาท) 
 

 บจก. สามารถ มลัติมีเดีย  
 (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)  
 ไดข้ายโฆษณาและบตัรรับประทานอาหารใหก้บั 
 บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน  
 (ณ 31 ธ.ค.  2557   มียอดคงคา้งอยู ่ 0.00  บาท) 
 
 บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย 
 (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)  
ไดใ้หบ้ริการดูดวงนอกสถานที�กบั บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่)    
 เป็นเงิน 
 (ณ 31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่  0.00  บาท) 

 

 บจก. วิชั�น แอนด์ ซีเคียวริตี�  ซีสเต็ม 
 (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
 ไดข้ายกลอ้งวงจรปิด ให้กบั บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) 
  เป็นเงิน 
 (ณ วนัที� 31 ธ.ค.  2557 มียอดคงคา้งอยู ่ 535,000บาท) 
 
 
 
 
 

0.026 
 
 
 
 
 

0.117 
 
 
 
 
 

0.030 
 
 
 
 

 
0.789 

-  เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
   ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
   และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 

-  เป็นรายการที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไข 
   การคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ 
   เห็นวา่รายการดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
-  เป็นการใหบ้ริการที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไข 
   การคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ 
   เห็นวา่การใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

 

-  เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
   เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
   ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
   และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

6. บจก. ไอ คิว ไวน์   ซึ� งมี   
    กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที�  
    เกี�ยวโยงกนั 
 
   รายชื�อกรรมการที�เกี�ยวโยงกนั 
   1. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ 

รายการซื�อสินคา้ (เครื�องดื�มไวน์)  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น และบริษทัย่อย ไดซื้�อกบั บจก. 
ไอ คิว ไวน์  ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2557  ตามที�เกิดขึ�นจริง  
ดงันี�  
-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 
-  บจก. วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ 
    (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
-  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่)  
-  บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
-  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
   (ณ 31 ธ.ค.  2557 มียอดที� บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�นและ 
   บริษทัยอ่ยคงคา้งอยู ่ 422,500 บาท) 
 

- บจก. ไอ คิว ไวน์ ไดเ้ช่าพื�นที�อาคารสมาร์ทวนั กบัทาง    
  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น (ตามสญัญา 1 ธ.ค. 2555 –  
  31 ธ.ค. 2557  เดือนละ 27,948.80 บาท) 
  (ณ  31 ธ.ค.  2557 มียอดคงคา้งอยู ่ 100,611  บาท) 
 
 
 
 
 

-  บจก. วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ 
   (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
  ไดข้ายกลอ้งวงจรปิด ให้กบั บจก. ไอ คิว ไวน์         
   เป็นเงิน 
   (ณ  31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่0.00 บาท) 
 

- บจก.  สามารถอินโฟเนต 
  (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 ไดใ้หบ้ริการอินเตอร์เนตกบับจก. ไอ คิว ไวน์  เป็นเงิน 
  (ณ  31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่ 11,235 บาท) 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.537 
0.067 

 
0.054 

 
0.489 

 
4.172 

 
 
 
 

0.335 
 
 
 
 
 
 
 

0.276 
 
 
 
 

 
0.126 

 

- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ค่าเช่าพื�นที� และค่าบริการ มีความสมเหตุสมผลโดย  
   อตัราเช่าเป็นราคาตลาด  เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราคา่เช่า 
   สาํหรับพื�นที�ในบริเวณใกลเ้คียง และราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
   รายอื�น  (เนื�อที�เช่า 70 ตรม.) และคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ มีความเห็นวา่เป็นอตัราเดียวกบัที�เรียกเกบ็ 
   ลูกคา้ทั�วไป 

    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 

- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
 

- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

    (ประชุม ครั� งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง/               

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

7. บจก. ไวน์ แกลลอรี�  (สมุย) ซึ�ง 
    มีกรรมการบริหาร เป็นบุคคล 
   ที�เกี�ยวโยงกนั 
 
  รายชื�อกรรมการที�เกี�ยวโยงกนั 
1. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ 

บจก. วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ 
(บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) 
ไดข้ายกลอ้งวงจรปิด ให้กบั บจก. ไวน์ แกลลอรี�    
 (สมุย)  เป็นเงิน 
 (ณ  31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่0.00 บาท) 

0.132 
 

- เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
  ความเห็นวา่การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติ 
  และตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป 

   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

8.  บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล  
    ปาร์ค ซึ�งมี บจก. วิไลลกัษณ์ 
    อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง  
    เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มร้อยละ  

16.95 (บจก. วิไลลกัษณ์    
อินเตอร์เนชั�นแนล  โฮลดิ�ง 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น
ดว้ย) 
 

รายชื�อกรรมการร่วมกนั 
(บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั) 
1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
2. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

บจก. สามารถ อินโฟเนต 
(บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ไดใ้หบ้ริการ
อินเตอร์เนต กบั บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค เป็นเงิน 
(ณ  31 ธ.ค.  2557  มียอดคงคา้งอยู ่5,350  บาท) 

0.024 - เป็นการใหบ้ริการที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไข 
  การคา้ทั�วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ 
  เห็นวา่การให้บริการดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม 
  เงื�อนไขการคา้ทั�วไป 
  (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 

9.  บมจ. แอสคอน คอน
สตรัคชั�น ซึ�งมีกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 
รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
 

 บจก. สามารถวิศวกรรม 
 (บริษทัยอ่ยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น) ไดข้ายสินคา้
จานดาวเทียม DTH และเสาอากาศโทรทศัน ์ให้กบั 
บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั�น  เป็นเงิน 
(ณ 31 ธ.ค.  2557   มียอดคงคา้ง 309,111.78  บาท) 

-  -  เป็นการซื�อขายสินคา้ที�กระทาํเป็นธุรกิจปกติตามเงื�อนไข
การคา้ทั�วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
การซื�อขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื�อนไข
การคา้ทั�วไป 

   (ประชุม ครั�งที� 1/2558  ลงวนัที�  25 ก.พ. 2558) 
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2.   สรุปหลกัเกณฑ์ในการพจิารณารายการระหว่างกนั ที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
        
 2.1  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและจาํเป็นเพื�อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซึ�ง
เงื�อนไขในการทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทั�วไป 

 
2.2  มาตรการและขั9นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

การทํารายการระหว่างกนัจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อดูแลไม่ไห้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และเสนอให้ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และที�ประชุมผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมติัตามลาํดบั ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดและมูลค่ารายการที�เกิดขึ�น  ทั�งนี�  ในการอนุมติัรายการระหว่างกนั 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องนั�น จะไม่มีส่วนในการอนุมติัรายการ และการอนุมติัรายการระหว่างกนัดงักล่าวจะปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปและการทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไมเ่ป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป มีหลกัการ
ดงันี�  
 

• การทาํรายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�มเีงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป 
การทาํรายการระหว่างกนัที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปตอ้งไดร้ับอนุมติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ใหฝ่้ายจดัการ
สามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนั�นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วิญdูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั�วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง 
 
ทั�งนี�  บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว เพื�อรายงานในที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุก 
ไตรมาส 
 

• การทาํรายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�ไม่เป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป จะตอ้งไดร้ับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น  เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  ทั� งนี� ให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ  คาํสั�ง  หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

                   
 ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจจะเกิดขึ�น  บริษทัฯ จะแต่งตั�งผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ  เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ  ทั�งนี�   บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บ
การตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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2.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในอนาคต บริษทัฯ อาจมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัตามแต่เห็นสมควร โดยตั�งอยูบ่นเงื�อนไขทางการคา้ตามปกติ โดยสามารถอา้งอิงไดก้บัเงื�อนไขทางธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัที�บริษทัฯ กระทาํกบับุคคลภายนอก  และยดึถือความจาํเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นหลกั ทั�งนี�  ทางบริษทัฯ จะปฏิบติัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
อยา่งเคร่งครัด  ในกรณีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษทัฯ 
จะจดัใหมี้การใหค้วามเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี�  บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที�ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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ส่วนที� 3 

                                                               ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13.       ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
 

สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

                                                                                                                                                                                                                      (หน่วย :  พนับาท) 

รายการ 

งวดบัญชี สิ-นสุดวนัที�  31  ธันวาคม 

2557 2556 

(ปรับปรุง) (*) 

2555 

(ปรับปรุง) (*) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,632,084 1,653,441 1,118,274 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื$น 8,754,374 7,844,678 5,867,363 

รายไดค้า้งรับ 3,155,598 4,168,404 5,295,965 

สินคา้คงเหลือ 3,719,871 2,288,801 1,193,696 

ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,644,430 4,561,959 4,789,528 

สินทรัพยร์วม 26,135,593 24,081,199 21,515,603 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 11,275,588 6,311,638 6,376,181 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื$น 2,961,462 4,147,401 3,345,416 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 103,278 1,057,981 1,576,995 

หนี� สินรวม 17,874,040 15,549,958 14,383,340 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 1,006,504 1,002,096 990,647 

กาํไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,313,436 4,710,911 3,985,961 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,402,283 1,976,503 1,500,979 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั-สุทธิ 5,859,269 6,554,738 5,631,285 

รายไดจ้ากการขาย  งานตามสัญญาและบริการ 23,879,691 22,292,842 16,710,522 

รายไดร้วม 24,195,809 22,420,429 17,082,369 

ตน้ทุนขาย  งานตามสญัญาและบริการ 18,653,119 16,908,410 13,011,313 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,762,459 2,577,032 1,912,159 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 451,974 509,713 485,991 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี$ยน 52,176 (31,439) 49,970 

ค่าใชจ่้ายรวม 21,443,723 19,572,468 15,045,537 

กาํไรส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,484,139 1,473,899 1,092,889 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท/หุ้น) 1.48 1.48 1.11 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 51,872 2,069,237 1,739,129 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,430,676) (849,966) (2,140,832) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,357,984 (674,897) 478,121 

มูลค่าที$ตราไวต่้อหุ้น                                                                                 (บาท/หุ้น) 1 1 1 

จาํนวนหุ้นสามญัที$ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้                          (พนัหุ้น) 1,006,504 1,002,096 990,647 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ�าหนกั                                                       (พนัหุ้น) 1,005,564 997,970 984,741 

มูลค่าหุ้นตามบญัชี                                                                                    (บาท/หุ้น) 5.83 6.57 5.72 

เงินปันผลต่อหุ้น                                                                                       (บาท/หุ้น) 0.85 (**) 0.80 0.60 
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หมายเหต ุ       (*) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2556 และ 2555 เนื�องจาก 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชีของอาคารและสิ�งปรับปรุงอาคาร โดยยกเลิกวิธีการตีราคาสินทรัพย์

ใหม่เป็นวิธีราคาทุน   

- บริษัทย่อยนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 4 เรื� องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 12 เรื� องข้อตกลงสัมปทานบริการ มาถือปฏิบัติ 
   (**) เงินปันผลต่อหุ้นปี 2557 จ่ายจากผลการดาํเนินงานสาํหรับเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถนุายน 2557 จาํนวน 0.42 บาท และ

อยู่ในระหว่างการขอพิจารณาจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 จาํนวน 0.43 บาท ต่อหุ้น 
 

  การแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยเกดิขึ-นจริง/ตรวจสอบแล้ว 

2557 2556 

(ปรับปรุง) (*) 

2555 

(ปรับปรุง) (*) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง               (เท่า) 1.10 1.23 1.16 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว             (เท่า) 0.89 1.07 1.06 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.0033 0.15 0.15 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การคา้      (เท่า) 2.89 3.25 2.99 
ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี$ย              (วนั) 124.57 110.77 120.40 
อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ    (เท่า) 8.75 15.52 15.60 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี$ย          (วนั) 41.14 23.20 23.08 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�                             (เท่า) 6.42 5.44 5.06 
ระยะเวลาชาํระหนี�                         (วนั) 56.07 66.18 71.15 
Cash Cycle                                 (วนั) 109.64 67.79 72.33 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  

(PROFITABILITY) 

   

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 21.89 24.15 22.14 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   (%) 11.38 12.63 12.01 
อตัรากาํไรอื$น           (%) 1.31 0.57 2.19 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร                      (เท่า) 0.02 0.73 0.87 
อตัรากาํไรสุทธิ                      (%) 6.13 6.57 6.40 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น         (%) 23.91 24.19 21.19 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(EFFICIENCY RATIO) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    (%) 5.91 6.46 5.47 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 60.87 56.41 47.52 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์                (เท่า) 0.96 0.98 0.86 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

(FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   (เท่า) 2.16 1.82 2.02 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย      (เท่า) 1.85 5.94 5.17 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.01 0.67 1.08 
อตัราการจ่ายเงินปันผล            (%) 57.64 54.50 54.53 
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หมายเหต ุ    (*)   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2556 และ 2555 เนื�องจาก 
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชีของอาคารและสิ� งปรับปรุงอาคาร โดยยกเลิกวิธีการตีราคา

สินทรัพย์ใหม่เป็นวิธีราคาทุน   

- บริษัทย่อยนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  4 เรื� องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 12 เรื� องข้อตกลงสัมปทานบริการ มาถือ

ปฏิบัติ 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ ปี 2557 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2557 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทั,งสิ,น 24,196 ลา้นบาท เพิ�มขึ,นเล็กน้อยจากปี 2556 ที�ร้อย
ละ 7.92 โดยในปี 2557 รายไดจ้ากการขายและงานตามสญัญารวมทั,งรายไดจ้ากการบริการเพิ�มสูงขึ,นเป็น 23,880 ลา้นบาท จาก 22,293 ลา้นบาท
ในปี 2556 การเติบโตของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที�เพิ�มสูงขึ,นในสายธุรกิจ Mobile Multimedia รวมถึงผลการดาํเนินงานที�ปรับตวัดี
ขึ,นอยา่งต่อเนื�องของสายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทั,งสิ,น 21,444 ลา้นบาท เพิ�มขึ,น 1,871 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 9.56 จากปี 2556 สืบเนื�องจากตน้ทุนขาย
และตน้ทุนงานตามสัญญาพร้อมทั,งตน้ทุนบริการเพิ�มสูงขึ,นเป็น 18,653 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปี 2557 นี,  อตัรากาํไรขั,นตน้ลดลงเหลือร้อยละ 
21.89 จากร้อยละ 24.15 ในปี 2556 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของภาคบริโภค และการแข่งขนัในธุรกิจ Mobile Multimedia และธุรกิจ Call 
Center อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 2,762 ลา้นบาท เพิ�มขึ,น 185 ลา้นบาท 

ในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 452 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที�ร้อยละ11.33 เนื�องมาจากการชาํระคืนเงินกู้ในสายธุรกิจ ICT 
Solutions and Services 

ในปีนี,  มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม 305 ลา้นบาท เพิ�มขึ,นจากปีก่อนหนา้เพียงเล็กนอ้ยที� 12 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.04 

สาํหรับกาํไรสุทธิ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ รวม 1,484 ลา้นบาท เพิ�มขึ,นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย โดยเป็นผลจากการ
เติบโตของกาํไรสุทธิในสายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ผลการดําเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสญัญา รวมทั,งรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทั,งสิ,น 23,880 ลา้นบาท ปรับตวัสูงขึ,นจากปี
ก่อนหนา้ร้อยละ 7.12 

รายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทธุรกจิ 

สายธุรกจิ รายได้จากการขายและบริการใน

ปี 2557 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและบริการใน

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

อตัราการเติบโต 

ICT Solutions and Services 6,523 9,226 -29.30% 

Mobile Multimedia 12,354 10,217 20.92% 

Call Center 669 630 6.19% 

Utilities and Transportations 2,413 1,823 32.36% 

Technology Related Services 1,919 396 384.60% 

รายได้จากการขายและบริการ  

(หลงัหักรายการระหว่างกนั) 

23,878 22,292 7.11% 
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สายธุรกจิ ICT Solutions and Services (“SAMTEL”) 

จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองที�ยืดเยื,อ ส่งผลให้ในปีนี,  รายไดจ้ากการขายและบริการลดลงร้อยละ 28.67 เหลือ 6,598 ลา้นบาท ในทาง
กลบักนั อตัรากาํไรขั,นตน้ในปี 2557 ปรับตวัสูงขึ,นเล็กนอ้ยเป็นร้อยละ 20.18 จากเดิมที�ร้อยละ 19.37 โดยบริษทัไดเ้ซ็นตส์ัญญาในโครงการใหม่
มากกวา่ 60 โครงการ มีมูลค่ารวม 5,943 ลา้นบาท โดย ณ สิ,นปี 2557 บริษทัมีรายไดค้งคา้งเหลืออยูที่� 6,907 ลา้นบาท 

สายธุรกจิ Mobile Multimedia (“SIM”) 

จากความตอ้งการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนที�เพิ�มสูงขึ,นอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้ในปีนี, รายไดจ้ากการขายและบริการในสายธุรกิจ 
Mobile Multimedia เติบโตขึ,นเป็น 12,370 ลา้นบาท จาก 10,239 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตามจากการลดลงของภาคบริโภค รวมถึงการ
เพิ�มขึ,นของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่งผลให้อตัรากาํไรขั,นตน้ลดลงเหลือร้อยละ 21.23 ในปี 2557 จากร้อยละ 24.86 ในปี 2556 โดยภายใต้
สายธุรกิจ Mobile Multimedia สามารถแยกธุรกิจยอ่ยออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดงันี,  

• ธุรกจิโทรศัพท์เคลืSอนทีS 

จากผลการสาํรวจตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที�ซึ� งจดัทาํโดย GFK ในปี 2557 มียอดจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในตลาดรวมทั,งสิ,นเป็นจาํนวน 
17.9 ล้านเครื� อง โดยสมาร์ทโฟนยงัคงมีบทบาทสําคัญในตลาดโทรศัพท์เคลื�อนที�  จากข้อมูลผลสํารวจพบว่าสัดส่วนการจาํหน่าย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนเติบโตขึ,นอยา่งต่อเนื�องเป็นร้อยละ 73 จากสิ,นปีที�ผา่นมาที�ร้อยละ 54 

สาํหรับสายธุรกิจ Mobile Multimedia รายไดจ้ากการขายและบริการหลกั หรือมากกวา่ร้อยละ 90 มาจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยในปีนี,  
มียอดจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตแ้บรนด์ ไอ-โมบาย กว่า 4.7 ลา้นเครื�อง โดยร้อยละ 75 เป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟน 
และอีกร้อยละ 25 เป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทฟีเจอร์โฟน เปรียบเทียบกบัปี 2556 ที�ผา่นมา การเติบโตของสายธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที�ใน
ปีนี, เป็นผลมาจากยอดจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนที�เพิ�มสูงขึ,นเป็น 3.5 ล้านเครื� อง จาก 1.7 ล้านเครื� องในปีก่อนหน้า 
นอกจากนั,นแลว้ ราคาเฉลี�ยต่อเครื� องยงัคงเพิ�มสูงขึ,นอย่างต่อเนื�อง โดย ณ สิ,นปี 2557 มีราคาเฉลี�ยต่อเครื� องอยูที่� 2,656 บาท ด้วยเหตุนี,  
รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที�ในปีนี, ปรับตวัสูงขึ,นจากปีที�ผ่านมาร้อยละ 25 อย่างไรก็ตามจากการลดลงของภาคบริโภค รวมถึง
ภาวะการแข่งขนัที�สูงขึ,นในธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� ส่งผลให้อตัรากาํไรขั,นตน้ของธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในปีนี, ลดลงเหลือร้อยละ 20 จาก
ร้อยละ 24 ในปีที�ผา่นมา 

สาํหรับปี 2558 นี,  ธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที�ยงัคงเป็นอีกหนึ� งธุรกิจที�ทางบริษทัให้ความสาํคญั บริษทัคาดว่าจะสามารถเพิ�มยอดจาํหน่ายได้
ร้อยละ 15-20 โดยบริษทัมีความตั,งใจในการขยายตลาดไปสู่ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� และตลาดต่างประเทศมากยิ�งขึ,น 

• ธุรกจิคอนเทนท์ 

ยงัคงมุ่งเนน้ในการพฒันาคอนเทนทโ์ดยทีมงานของทางบริษทัเอง ซึ� งจะช่วยสร้างความยดืหยุน่ในการนาํคอนเทนทต่์างๆ ของทางบริษทัมา
ปรับเพื�อให้เกิดความเหมาะสมในการนาํเสนอในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น Website หนงัสือพิมพ ์ และรายการโทรทศัน์  เป็นตน้  โดยในปีที�
ผ่านมาบริษทัยงัคงให้ความสาํคญัในการขยายขอบเขตของธุรกิจและขยายฐานลูกคา้มากยิ�งขึ,น โดยบริษทัไดเ้ริ�มเจาะกลุ่มลูกคา้ภาคธุรกิจ 
(Corporate Client) มากยิ�งขึ,น อาทิเช่น การทาํ Privilege Guidebook ให้แก่ มิตรผล, Tesco Lotus, SCB  และการออก EDT Free Copy ให้กบั 
Chevrolet เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม จากการที�ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดง่้ายขึ,น ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจคอนเทนท ์โดย
ในปีนี,รายไดจ้ากธุรกิจคอนเทนทล์ดลงจาก 947 ลา้นบาท เหลือ 749 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรขั,นตน้ยงัคงรักษาอยูใ่นระดบัเดิม 

สาํหรับกลยทุธ์ทางธุรกิจที�จะถูกนาํมาใชใ้นปี 2558 เพื�อช่วยกระตุน้และผลกัดนัธุรกิจคอนเทนทคื์อ การร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  

• ธุรกจิ MVNO 

กลยทุธ์การผสานบริการ MVNO เขา้กบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� (Bundling Strategy) ยงัคงถูกนาํมาใช้เพื�อเพิ�มจาํนวน

ยอดผูใ้ชบ้ริการ เปรียบเทียบกบัปี 2556 ยอดผูใ้ชบ้ริการมีจาํนวนเพิ�มขึ,นร้อยละ 41  รายไดเ้พิ�มขึ,นร้อยละ 54 และอตัรากาํไรขั,นตน้เพิ�มสูงขึ,น

จากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 38 โดยในปี 2558 นี,  กลยุทธ์ที�สําคญัที�จะถูกนาํมาใช้เพื�อเพิ�มจาํนวนผูใ้ช้บริการคือ กลยุทธ์การผสานบริการ 

MVNO เขา้กบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� (Bundling Strategy)  การร่วมมือกบัพนัธมิตร  และกลยทุธ์การตลาดแบบขายตรง 
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สายธุรกจิ Call Center (“OTO”) 

ปี 2557 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 774 ลา้นบาท เพิ�มสูงขึ,นจากปี 2556 ที�ร้อยละ 13.10 โดย
มีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ�มขึ,นของรายไดจ้ากให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั,งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Projects 
ดว้ยสดัส่วนงานประเภท Turnkey ที�เพิ�มสูงขึ,น ส่งผลให้อตัรากาํไรขั,นตน้ปรับตวัลดลงเหลือร้อยละ 17 ในปี 2557 จากร้อยละ 24 ในปีก่อนหน้า 
อีกทั,งไดมี้การเซ็นตส์ญัญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 1,032 ลา้นบาท 

สายธุรกจิทีSไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สายธุรกจิ Utilities and Transportations 

หนึ�งในปัจจยัหลกัที�ช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจในกลุ่มบริษทัสามารถเติบโตขึ,น คือสายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี, รายไดจ้ากการขาย
และบริการเติบโตขึ,นเป็น 2,413 ลา้นบาท จาก 1,823 ลา้นบาทในปีที�ผ่านมา หรือปรับตวัสูงขึ,นร้อยละ 32.36 โดยรายไดห้ลกัของสายธุรกิจ 
Utilities and Transportations มาจาก บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ SUT ในปี 2557 รายไดจ้ากการขายและบริการปรับตวัสูงขึ,นมากถึง
ร้อยละ 92 อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ TEDA และการขยายธุรกิจการควบคุมจราจรทางอากาศทั,งในประเทศไทยและเมียนมาร์ อีก
หนึ� งธุรกิจที�สร้างรายไดใ้ห้แก่สายธุรกิจ Utilities and Transportations คือ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ CATS ในปีนี,  
CATS มีรายไดเ้พิ�มขึ,นร้อยละ 12 อีกทั,งจาํนวนเที�ยวบินยงัคงเพิ�มสูงขึ,นอยา่งต่อเนื�องเป็น 76,950 เที�ยวบิน จาก 72,694 เที�ยวบินในปีที�ผา่นมา   

สายธุรกจิ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขายและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2557 เพิ�มขึ,นเป็น 1,919 ลา้นบาท จาก 396 ลา้นบาทในปี 2556 
การปรับตวัสูงขึ,นของรายไดจ้ากการขายและบริการเป็นผลมาจากการเติบโตของ บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั หรือ SE โดย บจก. สามารถ
วิศวกรรม นบัเป็นหนึ�งในผูผ้ลิตกล่องและเสารับสญัญาณดิจิตอล ในปี 2557 ที�ผา่นมา จากนโยบายแจกคูปองทีวีดิจิตอลจากทางภาครัฐ ส่งผลให้
บริษทัมียอดจาํหน่ายกล่องสญัญาณดิจิตอลมากกวา่ 600,000 กล่อง และเสารับสญัญาณมากกว่า 400,000 ตวั ทาํให้รายไดร้วมเพิ�มสูงขึ,นกว่าร้อย
ละ 232.54 หากเทียบกบัปีที�ผา่นมา  

ฐานะทางการเงนิ (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ�มขึ,น 2,054 ลา้นบาท เป็น 26,136 ลา้นบาท หรือปรับตวัสูงขึ,นร้อยละ 8.53 จากปีก่อนหน้า 
สินทรัพยห์มุนเวียนปรับเพิ�มสูงขึ,น 1,742 ลา้นบาท เป็น 19,155 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับตวัสูงขึ,นของลูกหนี,การคา้และลูกหนี, อื�นรวมทั,ง
สินคา้คงเหลือ นอกจากนี,  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ�มสูงขึ,นเป็น 6,980 ลา้นบาทในปีนี,  จาก 6,668 ลา้นบาทในปีที�ผา่นมา 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากเดิมเล็กนอ้ยเหลือ 1,632 ลา้นบาท จาก 1,653 ลา้นบาทในปีที�ผา่นมา 

ลูกหนีaการค้าและสินค้าคงเหลอื 

จากความตอ้งการโทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนและกล่องรับสัญญาณดิจิตอลที�เพิ�มสูงขึ,น ส่งผลให้ลูกหนี,การคา้และสินคา้คงเหลือ
ปรับตวัสูงขึ,นเพื�อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีลูกหนี,การคา้รวม 8,754 ลา้นบาท เพิ�มขึ,น 910 ลา้นบาท 
หากเทียบกบัสิ,นปีที�ผา่นมา การเพิ�มขึ,นของลูกหนี,การคา้มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกิจ Mobile Multimedia นอกจากนี,  สินคา้คงเหลือไดป้รับตวั
สูงขึ,นเป็น 3,720 ลา้นบาท หากเทียบกบัปีที�ผา่นมา 

อตัราส่วนหนีaสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อตัราส่วนหนี, สินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (หนี, สินรวม หาร ส่วนของผูถื้อหุ้น) ปรับตวัสูงขึ,นเป็น 2.16 เท่า จาก 1.82 เท่าในปี
ก่อนหนา้ อตัราส่วนหนี, สิน (ที�มีดอกเบี,ย) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ�มสูงขึ,นเป็น 1.61 เท่า จาก 1.13 เท่าในปี 2556 การปรับตวัสูงขึ,นของอตัราส่วน
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หนี, สินต่อผูถื้อหุ้นมาจากการเพิ�มขึ,นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั,นจากสถาบนัการเงินเพื�อรองรับการเติบโตของธุรกิจกล่องรับ
สญัญาณดิจิตอลและธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี, สินหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่� 1.10 เท่า เทียบกบั 1.23 เท่าในปีก่อนหน้า 
การปรับตวัลดลงของอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี, สินหมุนเวียนเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ,นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั,นจาก
สถาบนัการเงิน 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยูที่� 52 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,431 ลา้นบาท และกระแสเงินสด
จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,358 ลา้นบาท ส่งผลให้ ในปีนี, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 21 ลา้นบาท เหลือ 1,632 ลา้นบาท 

แหล่งทีSมาของเงนิทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเท่ากบั 8,262 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 270 ลา้นบาท ในขณะที�
กาํไรสะสมในส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรปรับเพิ�มสูงขึ,นเป็น 5,313 ลา้นบาท หุ้นที�ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้เพิ�มขึ,นเป็น 1,007 ลา้นบาท
จาก 1,002 ลา้นบาท สาเหตุมาจากพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิในการซื,อหุ้น (Warrant) 

หนี, สินรวมของบริษทัฯ เพิ�มขึ,นเป็น 17,874 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ,นของหนี, สินหมุนเวียนเป็น 17,409 ลา้นบาท เนื�องจากการปรับตวั
สูงขึ,นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงินเพื�อรองรับการเติบโตของสายธุรกิจ Mobile Multimedia และธุรกิจกล่องรับ
สญัญาณดิจิตอล 
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รายละเอยีดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที�บริหาร  และเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  
 

� รายละเอยีดคณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ 
-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 เม.ย. 2551) 
 
 
 

76 - ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)  
 สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
 มหาวิทยาลยันอร์ธเวสเทอร์น  ชิคาโก  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต)  
 สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต)  
 (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)                   

รุ่นที6 32 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2532 
-  หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2548 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 

Program  ปี 2548 

0.005% 
50,000 หุ้น 

 
 

- 2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
 

 
2550-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

2547-2553 
 

 
 

2550-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2545-ปัจจุบนั 
2542-ปัจจุบนั 

2548-2554 
 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 
ที6ปรึกษาอาวโุส 
ที6ปรึกษาอาวโุส 
ที6ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
นายกสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิในคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาํเนินการทุนหมุนเวียน 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 

 
บมจ. ลินเด ้(ประเทศไทย) 
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
บมจ. ปตท. 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 
 

 
 
บจก. ชชัวาลย-์รอยลัแฮส โคนิ6ง 
บจก. ซีทีแลนด ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
บจก. เวสท ์โคสท ์เอน็จิเนียริ6ง 
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายประดงั  ปรีชญางกรู 
-  รองประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  กรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 เม.ย. 2551) 

80 -  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)               

รุ่นที6 31 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตรการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีใหม่ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2547 
- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  ปี 2548 

0.05% 
500,000 หุ้น 

 
 

- 2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 12 ก.พ. 2542) 
 

 

78 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)                
University of Southern California  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการคลงั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  ปี 2546 

0.09% 
 927,750 หุ้น 

 
 

- 2542-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 

 
 
 

 
 

อดีต 
 

อดีต 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  
นกับริหาร 11 
ผูอ้าํนวยการกองงบประมาณ 
ฝ่ายความมั6นคง 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 

 
 

 
 
 
สาํนกังบประมาณ  
 
สาํนกังบประมาณ 
 
 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 อดีต 
 

 อดีต 
 

เจา้หนา้ที6วิเคราะห์งบประมาณ 7 
กองวิเคราะห์ 3 
พนกังานงบประมาณ 
กองงบประมาณฝ่ายสาธารณูปการ 

สาํนกังบประมาณ 
 
สาํนกังบประมาณ 
 

4. นายปริญญา  ไววฒันา 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 27 เม.ย. 2553) 
 
 
 
 
 
 
 

67 -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2548   
-  หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2548 
-  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2549  
- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal   

Control and Risk Management  (MIR)  ปี 2551 
- หลกัสูตร  Role of Compensation Committee (RCC) 

ปี 2553    

0.01% 
  150,000 หุ้น 

 
 

- 2553-ปัจจุบนั 
 
 

 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

2548-ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการอิสระ/ กรรมการลงทุน/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 

 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
 
 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 

 
 
   

5. 
 

นางศิริเพญ็  วไิลลกัษณ์ 
-  กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

75 หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ปี 2547 

0.59% 
5,960,250 หุ้น 

 
 

มารดาของ 
นายเจริญรัฐ  
นายวฒัน์ชยั 

และ  
นายธนานนัท ์

2536-ปัจจุบนั 
 

 
 
 

 
 

2518-ปัจจุบนั 
2536-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 

 
 
 

 
 
บจก. สามารถวิศวกรรม 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์   
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ที6บริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี6ยง 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

55 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 The University of Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปรอ.) รุ่นที6 18 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
ปี 2548-2549 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันา
เมือง (มหานคร รุ่นที6 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง   
ปี 2555 

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  ดงันี3 

 - หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
   ปี 2547 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) 
   ปี 2547   
 

12.09% 
121,734,960 

หุ้น 
 
 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็  

และพี6ชายของ 
นายวฒัน์ชยั และ 

นายธนานนัท ์

2538-ปัจจุบนั 
 

2536-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 

 
2546-ปัจจุบนั 
2539-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

 
 

2536-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 

 
2543-2556 

ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจา้หนา้ที6บริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี6ยง 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 

 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
 
 

 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบมจ. สามารถ           
คอร์ปอเรชั6น  (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

7. นายวฒัน์ชัย วไิลลกัษณ์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการผูอ้าํนวยการบริหาร 
 ความเสี6ยง 
- ประธานกรรมการเพื6อความย ั6งยนื 

52 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Management Program  
 จากประเทศองักฤษ  ปี 2528 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Strategic Planning & 

Implementation, University of Michigan Business 

13.11% 
131,905,535

หุ้น 
 

 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็ และ

นอ้งชายของ 
นายเจริญรัฐ  

และพี6ชายของ 
นายธนานนัท ์

2543-ปัจจุบนั 
2536-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

พ.ค. 2557-ปัจจุบนั 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสี6ยง 
ประธานกรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
รักษาการประธานสายธุรกิจ  
Call Center 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

- รักษาการประธานสายธุรกิจ 
Call Center 

- รักษาการประธานสายธุรกิจ 
Utilities and Transportations และ 
Technology Related Services  

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 
 

School  ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ปี 2547 

- ปริญญาบตัร หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที6 21 จากวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร ปี 2551-2552 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที6 11  จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นที6 15 จากวิทยาลยัการยตุิธรรม สาํนกังาน
ศาลยตุิธรรม ปี 2554-2555 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน รุ่นที6 2  โดยความ
ร่วมมือระหวา่งสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สาํนกังาน ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคม  แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 
และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2556 

- หลกัสูตรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสูง 
(บยป.) รุ่นที6 5 จากวิทยาลยัการยตุิธรรมทางการ
ปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง ปี 2556- ส.ค. 2557 

 ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2546-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2539-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 
 
 

2536-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 

 
2543-2556 

รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities 
and Transportations และ Technology 
Related Services  
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที6บริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
 
 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของ บมจ. สามารถ  
คอร์ปอเรชั6น   (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- รองประธานกรรมการเพื6อ

ความย ั6งยนื 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 20 ก.พ. 2539) 
 
 
 

64 - ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2543 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 

Program  ปี 2543  

- 
 
 

- 2543-ปัจจุบนั 
2539-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 
 

ส.ค. 2557-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2541-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
2543-2556 

รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
รองประธานกรรมการเพื6อความ
ย ั6งยนื 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี6ยง / กรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 
 
วิทยากร 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
 

 
 
 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของ บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั6น  (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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� รายละเอยีดเจ้าหน้าที�บริหาร  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์   
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร : 25 ก.พ. 2536) 
 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

 

2. นายวฒัน์ชัย วไิลลกัษณ์ 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  25 ก.พ. 2536) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  20 ก.พ. 2539) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายธนานันท์ วไิลลกัษณ์ 
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 
- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(President) สายธุรกิจ Mobile 
Multimedia 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  28 ก.พ. 2550) 

48 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
 University of Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมศาสตร์     
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)    

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2547 

1.31% 
13,212,100 

หุ้น 
 
 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็  

และนอ้งชาย 
ของนายเจริญรัฐ  
และนายวฒัน์ชยั 

2550-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 

 
 

 
2549-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

 

 
 

2536-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) 
สายธุรกิจ Mobile Multimedia 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
ประธานกรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
กรรมการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 

 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
 

 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบมจ. สามารถ 
คอร์ปอเรชั6น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม) 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายจง  ดลิกสมบัติ 
- กรรมการบริหาร 
-   กรรมการบริหารความเสี6ยง 
-   กรรมการเพื6อความย ั6งยนื   
-   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
    สายธุรกิจ ICT Solutions and  
  Services 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  19 มี.ค. 2555) 
 
 
 
 
 

 

55 -  ปริญญาโท System  Science,  University  of  
Louisville  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Strategic Planning & 
Implementation, University of Michigan Business 
School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Crisis Management 
Master Class จาก VMAC Business Group (M) Sdn 
Bhd Premier Provider of Business Intelligence  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Executive Development 
program  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

- หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)    
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2547 

- หลกัสูตร Capital Market Leader Program สาํหรับ
ผูบ้ริหารระดับสูง ขององค์กรตลาดทุนไทย โดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ร่วมกบัสถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปี 2557 

    

- 
 

- 2555-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

 
2546-ปัจจุบนั 

2546-2555 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 
ประธานกรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 
 
   บมจ. สามารถเทลคอม 
    
 
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบมจ. สามารถ 

คอร์ปอเรชั6น (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม) 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายประชา  พทัธยากร 
-   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (บญัชีและการเงิน) 
-   กรรมการบริหารความเสี6ยง 
-   กรรมการเพื6อความย ั6งยนื
  
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  1 พ.ค. 2554) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

51 -  ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกิจระหวา่งประเทศ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  Investment Banking License  
 จากสมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2552    
- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal    

Control and Risk Management  (MIR)  ปี 2551 
-  หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) ปี 2551 
-  หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR)  ปี 2550 
-  หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  ปี 2549 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2548   

0.03% 
310,000 หุ้น 

 
 

- 2555-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

2555-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
2548-2554 

 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 
 
 

2548-2554 

กรรมการบริหารความเสี6ยง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(บญัชีและการเงิน) 
กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี6ยง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 

   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
   
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 
 
 
  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
 บมจ. อีเทอร์นิตีk  แกรนด ์โลจิสติคส์ 
 
 
 
 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบมจ. สามารถ 

คอร์ปอเรชั6น (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม) 

  บจก. ภารีสา คอร์ปอเรชั6น 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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� รายละเอยีดเลขานุการบริษัทฯ  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางจิรวรรณ  รุจิสนธิ  (**) 
- เลขานุการบริษทัฯ 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เลขานุการบริษัทฯ : 19 ธ.ค. 2557) 
 

40 -  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

-  หลกัสูตรการเขียนรายงานการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ปี 2549 

-  หลกัสูตรพืkนฐานสาํหรับผูเ้ริ6มปฏิบตัิงานเลขานุการ
บริษทั (FPCS) รุ่นที6 18  จากสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย  ปี 2551 

-  หลกัสูตร Operation Excellent Program จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2551 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) Class 14  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ปี 2552 
 

0.001% 
6,400 หุ้น 

 
  

- ธ.ค. 2557-ปัจจุบนั 
2543-พ.ย. 2557 

 
 

เลขานุการบริษทัฯ 
ผูช้่วยเลขานุการบริษทัฯ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
 (**) เข้าดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แทนนางวรพินท์  อิศราธรรม ตั�งแต่วันที� 19 ธันวาคม 2557 
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หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั3งนางจิรวรรณ  รุจิสนธิ  เป็นเลขานุการบริษทัฯ  โดยมีบทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบ ดงันี3 
 

1. ปฏิบติัหนา้ที6ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื6อสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื6นที6 เกี6ยวขอ้ง 
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทัkงให้คาํแนะนําแก่กรรมการเกี6ยวกบัข้อบงัคบัของบริษทัฯ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที6

เกี6ยวขอ้ง 
3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการบริษทัฯ   และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทัkงดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบติั

ตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื6นที6เกี6ยวขอ้ง   
4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 

รายงานประจาํปีของบริษทัฯ เป็นตน้ 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที6รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  รวมทัkงจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที6บริษทัฯ ไดรั้บรายงานนัkน 
 

ในกรณีที6เลขานุการบริษทัฯ พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที6ได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้6จะดาํรง
ตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ คนใหม่ เพื6อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตัkงภายใน 90 วนั นับแต่วนัที6เลขานุการบริษทัฯ คนเดิมพน้จาก
ตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที6 และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ6งปฏิบติัหนา้ที6แทนในช่วงเวลาดงักล่าว  

 
บริษทัฯ ได้กาํหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษทัฯ ไว้ดงันี3 

 

1. มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 
2. เขา้ใจบทบาทหนา้ที6ของเลขานุการบริษทัฯ 
3. มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎหมาย  กฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทัkงเก็บรักษาความลบัของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
5. มีมนุษยสมัพนัธ์ที6ดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษทัฯ 
6. มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 
7. มีประสบการณ์ทาํงานดา้นเลขานุการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย  3-5 ปี 

 

โดยในปีที�ผ่านมาเลขานุการบริษทัฯ เข้าอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ เพื�อเพิ�มพูนความรู้  อาทิ 
• โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• “การเปิดเผยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)” ของสาํนกังาน ก.ล.ต.   
• “การยื6นคาํขอและอนุมติัรับหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart-Listing)” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• “การจดัทาํและการนาํส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยเทคโนโลย ีXBRL” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• “การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื6อการพฒันาที6ย ั6งยนื” รุ่นที6 8 ของสถาบนัธุรกิจเพื6อสงัคมและสถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ั6งยนื   
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง ของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 
บริ

ษัท
ฯ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที�   
เกี�ยวข้อง 

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

SC
(1)

 
SI

M
(1)

 
SM

S(2)
 

BU
G(2)

 
SI

AM
(3)

 
IM

I(2)
 

SI
M

M
(2)

 
SI

M
I(4)

 
TC

N(2)
 

BS
(2)

 

IM
P(2)

 

IM
IT

(2)
 

IM
D(5)

 

ST
C(1)

 
SC

S(7)
 

SC
T(7)

 
SB

S(7)
 

TT
N(7)

 
    

PN
(7)

 
SI

F(7)
 

ST
W

(7)
 

SA
ET

(7)
 

PT
N(7)

 

OT
O(1)

 
OT

P (8
) 

OT
OC

(8)
 

CA
TS

(10
) 

KP
P(10

)  
SU

T 
SE

C 
VS

S 
SE

 
CI

O(9)
 

SI
H 

SR
T 

SD
T 

TE
DA

(11
) 

TD
C(12

) 

TS
(12

)  
SW

2P
(11

)  

SU
M

(11
)  * 

SU
L(11

) * 
NM

D(7)
 

IT
AB

(13
)  

I-S
PO

RT
(3)

 
I-S

PO
RT

 M
(6)

 
CS

 
EN

T(3)
 

SL
A(15

)  
NS

T(14
) 

SS
TV

 (6)
 

VI
H 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์ x                                                    
2.  นายประดงั  ปรีชญางกูร /                                                    
3. นายเสรี  สุขสถาพร /                                                    
4.  นางศิริเพญ็  วไิลลกัษณ์ /                               /                    / 
5. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ // / x   x     x x x // x x x x x  x x x / x  / x x x  x x x x x    x x x     x   x x x 
6.  นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ // // / x x / x x x x / / / // / / / / / x / / / /   / / / /  / / / / /    / / /   / / / x   / / 
7.   นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ // / / / / /    / / /     //   / / /     / / /   / / / / / / / / x x x              
8.   นายปริญญา  ไววฒันา /                                                    
9.   นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์  /// // / / / / / / / / / / /           /    /     / /            / /    / / 
10.  นายจง  ดิลกสมบตัิ /// // / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / /            /          /    / /   
11.  นายประชา  พทัธยากร /// ///                      /  /           / / /              

 

หมายเหตุ 1) x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ,   //  =  กรรมการบริหาร,  /// = ผูบ้ริหาร 
 2) รายชื6อบริษทั  ประกอบดว้ย 

1. SC =    บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น  2. SIM =   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 3.    SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 4.      BUG  =    บจก. สามารถ มลัติมีเดีย   
5. SIAM =    บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย  6. IMI =   บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั6นแนล 7.    SIMM    =   บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) 8.      SIMI =    บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) 
9. TCN =    บจก. เทเลคอนเนค 10. BS =   บจก. เบรนซอร์ซ 11.  IMP        =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 12.     IMIT =    บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด  
13. IMD =   บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค 14. STC =    บมจ. สามารถเทลคอม 15.    SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั6น เซอร์วิส 16.    SCT        =    บจก. สามารถคอมเทค 
17. SBS =   บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 18. TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 19.    PN =    บจก. พอสเน็ท           20.    SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต  
21. STW =   บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 22. SAET    =   บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 23.    PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 24.    OTO     =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
25. OTP   =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั6นแนล 26. OTOC   =   บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 27.    CATS     =    บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 28.    KPP           =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
29. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 30.     SEC =    บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 31.    VSS         =    บจก. วิชั6น แอนด ์ซีเคียวริตีk  ซีสเตม็ 32.    SE =   บจก. สามารถวิศวกรรม 
33.    CIO =   บจก. คอนแทค-อิน-วนั 34.     SIH         =    บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิkง 35.     SRT          =    บจก. สามารถ เรดิเทค 36.    SDT = บจก. สามารถดิจิตอลทีวี 
37.    TEDA   =   บจก. เทดา้ 38.    TDC = บจก. เทดา้ คอนสตรัคชั6น 39.    TS    =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 40.   SW2P      =   บจก. สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์ 
41.    SUM   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 42.   SUL   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (ลาว) 43.     NMD      =   บจก. เน็ท มีเดีย 44.   ITAB   =   บจก. ไอที แอ๊บโซลุท  
45. I-SPORT      =   บจก. ไอ-สปอร์ต 46. I-SPORT M  =   บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 47. CS =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 48. ENT =    บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
49. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 50. NST = บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 51. SSTV =   บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั6น 52. VIH =   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง 

  

3) (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SIM (3)    ถือหุ้นทางตรงโดย BUG (4)    ถือหุ้นทางตรงโดย IMI (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย IMIT (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย STC 
    8)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (10)    ถือหุ้นทางตรงโดย SIH (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCT 
 (15) ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 

 

* อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตัkงบริษทัฯ 
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รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่างๆ  

 

รายชื�อกรรมการ / อนุกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแล 

กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
เพื�อความยั�งยนื 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ x  /   x  

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร /  x  / /  

3. นายเสรี  สุขสถาพร /  /  x /  

4.    นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ /       

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ / x  x    

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ / /  /   x 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ / /  / /  / 

8.    นายปริญญา ไววฒันา /    /   

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์  /  /   / 

10. นายสมหมาย ดาํเนินเกียรติ    /    

11. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์    /    

12.  นายจง  ดิลกสมบติั  /  /   / 

13.  นายประชา  พทัธยากร    /   / 

14. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม       / 

15. นางโรสลินด ์ เจริญวงศ ์       / 

16. นางผอ่งศรี  สลกัเพชร       / 

17. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ       / 

หมายเหตุ x  =  ประธานกรรมการ     ,    /  =  กรรมการ 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ  เจ้าหน้าที�บริหาร  และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกัของบริษัทฯ (*) 
 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) (“SIM”) 
 

� รายละเอยีดคณะกรรมการ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. ศาสตราจารย์ศุภชัย  พศิิษฐวานิช 
-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 11 พ.ค. 2548) 
 

74 -   ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  การบญัชี  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-   ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
    Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาตรี  การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    พาณิชยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาบตัร  หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐ (วปอ.) รุ่น 32 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
-  หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2546 
- หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษัทมืออาชีพ 

(DCP) ปี 2546 
- Board Performance Evaluation Program  ปี 2547 

0.13% 
5,500,000 

หุ้น 
 
 

- 2548 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
 
 
2552 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
2537 -  ปัจจุบนั 
 
 
2546 - พ.ค. 2553 
 
 
 
 
2549 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเสี6ยง 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
บมจ. ซีพี ออลล ์
บมจ. หลกัทรัพยไ์อร่า 
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 
 
บมจ. แมช็ชิ6ง สตูดิโอ 
 
 
 
 
บจก. เสนาทรายทอง 
บจก. ไอร่า แคปปิตอล 

หมายเหต ุ:   (*)  บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลัก ซึ�งมีรายได้ตั�งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
(**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 

 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. ดร. โชติวทิย์  ชยวฒันางกรู 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
   กิจการ 
-  กรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

67 - ปริญญาเอก  Ph.D. Electrical Engineering 
   University of Minnesota  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  M.S. Electrical Engineering 
   University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ6 ง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2547 

 

0.07% 
3,000,000 

หุ้น 
 

- 2552 - ปัจจุบนั 
2546 - 2552 
2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
 

 
 
 

 
 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

 
 
 

 
 
บจก. กรีนสปอต 
บจก. บีไอทีไอซี 
บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

48 - Mini MBA  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ (การบญัชี)   สถาบนั

เทคโนโลยรีาชมงคล 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  ปี 2547 

0.02% 
800,000 หุ้น 

 
  

- 2552 - ปัจจุบนั 
 
2551 - 2552 
2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2548 - 2551 
 

 
 
 

 
 
2544 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
 

 
 
 

 
 
บจก. สาํนกังาน เอ เอม็ ซี 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  
-  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

- 
   
 
 

 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

5. 
 

นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ที6บริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี6ยง 
- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ

สายธุรกิจการให้บริการ
โทรคมนาคม 

  
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.18% 
7,781,000 

หุ้น 
 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายธนานันท์  วไิลลกัษณ์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 
- ประธานกรรมการเพื6อความ

ย ั6งยนื 
- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ

สายธุรกิจโทรศพัทเ์คลื6อนที6 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

- 
 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

7. นายจง ดลิกสมบัติ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.02% 
1,000,000 หุ้น 

 
  

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 7 ส.ค. 2557) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

- 
 
 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   *นบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส 
 % ของหุ้นที6มีสิทธิออกเสียงทัkงหมดของบริษทั 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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� รายละเอยีดเจ้าหน้าที�บริหาร  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 30 ก.ย. 2546) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.18% 
7,781,000 

หุ้น 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายธนานันท์  วไิลลกัษณ์ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 30 ก.ย. 2546) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

- 
 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

3. นายจง  ดลิกสมบัติ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 30 ก.ย. 2546) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.02% 
1,000,000 

หุ้น 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

4. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 7 ส.ค. 2557) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

- 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ชื�อ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายประชา  พทัธยากร 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 
- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 11 ม.ค. 2555) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร  
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

 

- 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 
 

6. นายสุภสิทธิg  รักกสิกร 
- กรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกิจ   

มลัติมีเดีย  ปฏิบตัิงานใน
ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 

- กรรมการบริหารความเสี6ยง 
- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร: 1 ม.ค. 2553) 
 

45 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
(ABAC) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Young Executive 
Development Program  คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบญัชีเพื6อการบริหาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

0.0002% 
10,000 หุ้น 

 

- พ.ย. 2556  - ปัจจุบนั 
พ.ค. 2557 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

2553 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
กรรมการบริหารความเสี6ยง 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 
 
บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 
บริษทัยอ่ยและบริษทัที6เกี6ยวขอ้งของ บมจ. สามารถ 
ไอ-โมบาย (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่ง
ของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ที6เกี6ยวขอ้ง จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2557 
ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ชื�อ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นางสุมลทิพย์  ศรีเมฆ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 30 ก.ย. 2546) 
 

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

- - 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

8. นางสาวกสุุมา  เกดิผล 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
- กรรมการบริหารความเสี6ยง 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 1 มี.ค. 2557) 
 

44 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) วิชาเอก 
การเงิน การคลงั และเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  วิชาเอก การเงิน & การ
ธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- - มี.ค. 2557 - ปัจจุบนั 
2549 - 2556 

 
 
 

2556 - ก.พ. 2557 
 
 
 
 

พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
ผูจ้ดัการฝ่าย - การเงินและการบญัชี
และ Corporate Treasury 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ผูจ้ดัการฝ่าย - การเงินและการบญัชี
และเลขานุการบริษทั 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 
 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
 
 
 
บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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� รายละเอยีดเลขานุการบริษัท  ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวบุญรัตน์   มงคลรัตนกร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทั SIM 
- เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
เลขานุการบริษัท: 31 ต.ค. 2546) 
 

52 - Mini MBA บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตบญัชีชัkนสูง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2529    
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิ

สําหรับเลขานุการบริษทั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ปี 2546   

-  Internal Auditing Certificate Program (IACP)   
จากสภาวิชาชีพบญัชี  ปี 2546    
 

(หนา้ที6ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั SIM 
สามารถดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. 
สามารถ ไอ-โมบาย) 

0.0016% 
70,000 หุ้น 

 

- พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั 
ส.ค. 2556 - ปัจจุบนั 
2546 - ก.ค. 2556 

 
2546 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. 2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทั SIM 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษทั SIM 
เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ  

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 
 
 
บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SIM 
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  ในบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกัของบริษัทฯ (*) 
 

บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวข้อง  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริ
ษัท

 

บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

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

 2. ดร.โชติวทิย ์ ชยวฒันางกูร /, ///                                                 

 3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ /, ///                                                 

 4.นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ / X  X X        X  X X // // X X X X X X  X X X / X X X X X X X X X X X      / / /  /   

 5. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ /, // / X / / X X X X / X X / / / / // // / / / / / / X / / / / / / / / / / /  / / /      / / /     

 6. นายธนานนัท ์วไิลลกัษณ์ /, // / / / / / / / /  /  / / / / #    /         / / /   /     /             

 7. นายจง ดิลกสมบตัิ /, // / / / / / / / / / /  /  /  // // / /   / / / /       / /  / / /           / /   

 8. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ /,// / / / /    /  /  /    // //  / / / /    / /    / /   /   /  / / X X X        

 9. นายประชา พทัธยากร #                #    /                     / / / /        

10. นายสุภสิทธิ�   รักกสิกร #  /      / / / /  /                                       

 11.นางสาวกุสุมา เกิดผล #       /                                               

 12.นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  ##     /                                               
หมายเหต ุ             1.  X  =   ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ, //  =   กรรมการบริหาร,     ///  =   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ,     #  =  ผูบ้ริหาร,     ##   =  เลขานุการบริษทั 
   2.  รายชื6อบริษทั ประกอบดว้ย 

1.   SIM    = . สามารถ ไอ-โมบาย 2. SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส     3.  BUG = บจก. สามารถ มลัติมีเดีย   4.   IMI      = บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั6นแนล  
5.    IMIT    = . ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด                         6.  SIMM = บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) 7.  SIMI = บจก.  สามารถ ไอ-โมบาย อินโดนีเซีย 8.  TCN = บจก. เทเลคอนเนค  (เดิมชื6อ  บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (ฮ่องกง) )   
9.    SIAM = . สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย          10.  I-SPORT = บจก. ไอ-สปอร์ต   11. BS = บจก. เบรนซอร์ซ 12.  ENT = บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
13.  IMP = . ไอ-โมบาย พลสั                                  14.  I-SPORT M   = บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 15. IMD = บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค 16.  SSTV = บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั6น 
17.  SC = . สามารถคอร์ปอเรชั6น   18.  STC = บมจ. สามารถเทลคอม                     19. SCT  บจก.  สามารถคอมเทค   20.  SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส   
21.  OTO = . วนัทูวนั คอนแทคส์   22.  SE = บจก. สามารถวิศวกรรม   23. PN    = บจก. พอสเน็ท 24.  SCS     = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั6น เซอร์วิส   
25.  SIF = . สามารถ อินโฟเนต   26.  SAET = บจก. สามารถ เอด็ เทค็   27. SUT = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์   28. SEC = บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์   
29.  CATS  = . แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   30.  KPP = บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  31. CS = บจก. แคมโบเดีย สามารถ   32.  CIO      = บจก. คอนแทค-อิน-วนั   
33.  TTN = . ไทยเทรดเน็ท   34.  STW       = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   35. SIH = บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิkง   36.  SRT = บจก. สามารถ เรดิเทค   
37.  OTP = . วนัทูวนั โปรเฟสชั6นแนล   38.  PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 39. SDT = บจก.  สามารถดิจิตอลทีวี 40.  VIH = บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง   
41.  VSS = . วิชั6น  แอนด ์ ซีเคียวริตีk   ซีสเตม็ 42.  OTOC = บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 43. TEDA = บจก. เทดา้ 44.  TDC = บจก. เทดา้ คอนสตรัคชั6น 
45.  TS = . ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 46.  SUM* = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 

(อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตัkงบริษทั) 
47. SUL* = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (ลาว) 

(อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตัkงบริษทั) 
48.  SW2P = บจก. สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์  

49.  SLA = . เอส แอล เอ เอเชีย 50.  NST = บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 51. NMD = บจก. เน็ท มีเดีย 52. ITAB = บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 
3. (1)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั       (2)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั6นแนล จาํกดั        (3)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั       (4)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด จาํกดั   
(*)  บริษทัยอ่ยที6ประกอบธุรกิจหลกั ซึ6 งมีรายไดต้ัkงแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

 
รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื�อกรรมการ / อนุกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษทั 

 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 
กาํกบั 

ดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
เพื�อความยั�งยนื 

 

1. ศาสตราจารยศ์ุภชยั  พิศิษฐวานิช X  /     
2. ดร.โชติวิทย ์  ชยวฒันางกูร /  x  x /  

3. นายคนัธิศ   อรัณยกานนท ์ /  /  / X  

4. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ /       

5. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ / x  x    

6. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ / /  /   x 

7. นายจง   ดิลกสมบติั / /  / /   
8. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์         /   /  /  

9. นายประชา   พทัธยากร  /  /   / 
10. นายสุภสิทธิ�    รักกสิกร    /   / 

11. นางสาวจุลลดา   ทรัพยส์ารสิน    /   / 

12. นายธีรพล   อศัวธิตานนท ์    /   / 

13. นายนิพนธ์   สุดแกว้       / 

14. นางสาวบุญรัตน์   มงคลรัตนกร       / 

15. นางสาวกุสุมา   เกิดผล    /    
 
หมายเหตุ          X  =   ประธานกรรมการ,  /  =  กรรมการ  
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บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) (“SAMTEL”) 
 

� รายละเอยีดคณะกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายสมบัติ  อุทัยสาง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

78 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นกัเรียนทุนโคลมัโบ (ศึกษาดูงานคมนาคมและ
ขนส่งที6ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2513-2514) 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที6 1  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที6 10  
 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (วตท.) 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2548 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

ปี 2556 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

ปี 2556 

0.073% 
450,000 หุ้น 

- 2551-ปัจจุบนั 
2551-2555 

 
 

2556-ปัจจุบนั 
ม.ค. 2557-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานันต์ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 
 
 
 
 
 

71 - ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที6 15 

- หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที6 55 โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที6 35 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี3 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2552 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2551 
- หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 

ปี 2551 
- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2551 
- หลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตสาํหรับผูบ้ริหาร 

(ACEP) ปี 2557 

0.016% 
100,000 หุ้น 

- 2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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เอกสารแนบ 1  

 

 
190

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายวชิัย  โภคาสัมฤทธิg 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 21 เม.ย. 2554) 

 

65 - ปริญญาโท M.A. (Political Science), 
Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน 
และการเมือง วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2547 

- หลกัสูตร Urban Development Management           
ประเทศออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2554 

0.016% 
100,000 หุ้น 

 
 

- 2554-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2555–ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

2552-2553 
2551-2552 

 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
ที6ปรึกษาสาํนกังบประมาณ 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรัฐมนตรี 
สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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เอกสารแนบ 1  
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. น.ส. รพพีรรณ  เหลอืงอร่ามรัตน์ 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 
 

58 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Competition & Strategy  

มหาวิทยาลยั Harvard สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

(Advanced Management Program : AMP) 
มหาวิทยาลยั Harvard  สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2546 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที6 9  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที6 22 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตัkง
ระดบัสูง รุ่นที6 3 สถาบนัพฒันาการเมือง และการ
เลือกตัkง สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตัkง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดงัสูง ดา้นการบริหารงาน
พฒันาเมือง (มหานคร) รุ่นที6 1 สถาบนัพฒันาเมือง 
(กทม.) 

- หลกัสูตรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที6 4 วิทยาลยัการยตุิธรรมทาง
ปกครอง 

- - 2551-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
2551-2556 

 
 

2553-ปัจจุบนั 
2534-2552 

 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

2532-2554 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานที6ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
บมจ. วีนิไทย 
 
 
 
บจก. ดรีมเฮา้ส์ 
บจก.  เอน็เตอร์เทนเมนทท์รี 
บจก. อาร์ พร็อพเพอร์ตีk  
บจก. คุณหรีดคอร์ปอเรชั6น 
บจก.  เดอร์มาเบลล ์
บจก. 110 วิภา 
มูลนิธิ สยามโซลเวย ์
บจก. โซลเวย ์เพอรอกซิไทย 
 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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เอกสารแนบ 1  
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 
- กรรมการ  
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 29 เม.ย. 2547) 

 
 

59 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2548 

0.081% 
500,000 หุ้น 

 

- 2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2551-2556 
  
 

2544-ปัจจุบนั 
  
 
 

2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่สายเทคโนโลย ี
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
 
 
บจก. ศูนยป์ระมวลผล 

6. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 26 ก.ค. 2539) 

 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.129% 
800,000 หุ้น 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

7. นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 26 ก.ค. 2539) 

 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.194% 
1,200,010 หุ้น 

 
-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 1 ก.ค. 2541) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.024% 
150,000 หุ้น 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

9. นายจง  ดลิกสมบัติ  
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี6ยง 
- ประธานกรรมการเพื6อความ

ย ั6งยนื 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 11 ม.ค. 2555) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.065% 
400,000 หุ้น 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

 
 
                 
  

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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� รายละเอยีดเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

เจ้าหน้าที�บริหาร: 26 ก.ค. 2539) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.129% 
800,000 หุ้น 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ 
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

เจ้าหน้าที�บริหาร: 26 ก.ค. 2539) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.194% 
1,200,010 หุ้น 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 

เจ้าหน้าที�บริหาร: 1 ก.ค. 2541) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.024% 
150,000 หุ้น 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

4. นายจง  ดลิกสมบัติ  
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

เจ้าหน้าที�บริหาร: 11 ม.ค. 2555) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

0.065% 
400,000 หุ้น 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที6บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั6น จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

5. นายพรชัย  กรัยวเิชียร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายธุรกิจบริการเครือข่าย
สื6อสารและสายธุรกิจบริการ
รับเหมาออกแบบติดตัkงระบบ 

- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 มี.ค. 2548) 

49 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 Bridgeport University  สหรัฐอเมริกา 

0.007% 
42,000 หุ้น  

 
 

- 
 

2555-ปัจจุบนั 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
2554 

 
 

2550-2553 
 

2548-2553 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ
บริการเครือข่ายสื6อสารและสายธุรกิจ
บริการรับเหมาออกแบบติดตัkงระบบ 
กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่ายสายธุรกิจบริการ
เครือข่ายสื6อสารและสายธุรกิจบริการ
รับเหมาออกแบบติดตัkงระบบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกิจรับเหมา
ออกแบบติดตัkงระบบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกิจบริการ
เครือข่ายสื6อสาร 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัที6เกี6ยวขอ้ง   
(รายละเอียดในตารางที6 2 แนบท้าย จากแบบ 
56-1 และรายงานประจําปี 2557 ของบมจ. 
สามารถเทลคอม) 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2557                           

เอกสารแนบ 1  
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

6. นายอภชิาติ  ศิริสาลโิภชน์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกิจ

บริการเครือข่ายสื6อสารและ
สายธุรกิจนวตักรรมและ
เทคโนโลยปีระยกุต ์

- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 มี.ค. 2548) 

  

49 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 Central Missouri State University  สหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 

 

- 
 

- 2548-ปัจจุบนั 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกิจบริการ
เครือข่ายสื6อสารและสายธุรกิจนวตักรรม
และเทคโนโลยปีระยกุต ์

 กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัที6เกี6ยวขอ้ง   
(รายละเอียดในตารางที6 2 แนบทา้ยจากแบบ 
56-1 และรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. 
สามารถเทลคอม) 

7. นางอรุณลกัษณ์  ดลิกวณชิ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 ก.ย. 2546) 
 

56 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  Bridgeport University
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- 
 

- 2546-ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

8. นายดลิกพฒัน์  นิศามณวีงศ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและ

นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 ก.พ. 2557) 

 

45 - Master of Business Administration, Major Finance, 
Long Island University, School of Business, 
Booklyn campus, New York 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- 
 

- ก.พ. 2557-ปัจจุบนั 
 
 
 

2545-2557 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงินและนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัที6เกี6ยวขอ้ง   
(รายละเอียดในตารางที6 2 แนบทา้ยจากแบบ 
56-1 และรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. 
สามารถเทลคอม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2557 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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� รายละเอยีดเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2557 
 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั3ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 นายสมชาย   บุญสุภาพร 
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 และเลขานุการบริษทั SAMTEL 
- กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 

 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษัท SAMTEL : 
 28 ต.ค. 2546) 

 

57 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรีบญัชี สาขาบญัชีตน้ทุน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในหลกัสูตรที6 1 รุ่นที6 

27 จากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี)  

- หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิสาํหรับ
เลขานุการบริษทั รุ่นที6 3 จดัโดย ศูนยว์ิจยักฎหมาย
และการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
(หน้าที6ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
SAMTEL สามารถดูได้จากรายงานประจาํปี  2557 
ของบมจ. สามารถเทลคอม) 

0.011% 
66,500 หุ้น 

 

- 2546-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษทั SAMTEL 
กรรมการเพื6อความย ั6งยนื 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

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

STC(1) SC
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T 

SB
S 

PN
 

TT
N 

ST
W

 
SI

F 
SA

ET
 

NM
D 

IT
AB

(2)
 

PT
N 

NS
T(3)

 
SL

A(4)
 

SC
(1)

 
SU

T(5)
 

SE
C(5)

 

VS
S(5)

 
SE

(5)
 

SR
T(5)

 
CS

(5)
 

SI
H(5)

 
SD

T(5)
 

TE
DA

(6)
 

SW
2P

 (6
)  

SU
M

 (6)
*  

SU
L(6)

*  
TD

C 
(7)

 
TS

 (7)
 

KP
P (8

)  
CA

TS
 (8)

 
CI

O (9
)  

SI
M

 (1)
 

SM
S (10

)  
BU

G 
(10

)  
IM

I (10
)  

BS
 (10

)  
IM

P (10
)  

TC
N (1

0) 

SI
M

M
 (1

0) 

IM
IT

 (1
0) 

I-S
PO

RT
 (1

1)  
SI

AM
 (1

1)  
EN

T 
(11

)  
I-S

PO
RT

 M
 (1

2)  
SS

TV
 (1

2)  
SI

M
I (1

3)  
IM

D 
(14

) 

OT
O 

(1)
 

OT
P (1

5)  
OT

OC
 (15

)  
VI

H 

1.    นายสมบตัิ  อุทยัสาง x                                                    
2.    พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์ /                                                    
3.    นายวชิยั โภคาสัมฤทธิ�  /                                                    
4. นางสาวรพีพรรณ    เหลืองอร่ามรัตน์ /                                           /         
5.    นายขจรวฒุิ ตยานุกรณ์ /                                                    
6.    นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ // x x x x x x  x   x x    // x x  x x x x x  x x x   x / x / x  x  x   x     x  x / x  x 
7.    นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ // / / / / / / x /   /     // / /  / / / / /  / / /   / / / // / x / x / x x / / x x / / x / /   / 
8.    นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ //   / / /          // / / / / /  / / x    x x   / / / / / / /   /  /      / / /  
9. นายจง ดิลกสมบตัิ // / / / / / / / /   / / / #     /             // / / / / / / / / / /    / /     
10.  นายพรชยั กรัยวเิชียร # / /       / /   /    /                                   
11.  นายอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์ #    / /    / /                                          
12.  นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช #                                                    
13.  นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์ #           /                                         

หมายเหตุ    1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                         
  2)  รายชื6อบริษทั ประกอบดว้ย 

1. STC = บมจ. สามารถเทลคอม  2.  SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั6น เซอร์วิส 3. SCT = บจก. สามารถคอมเทค 4.  SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 
5.   PN =  บจก. พอสเน็ท 6. TTN = บจก. ไทยเทรดเน็ท 7. STW = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 8. SIF = บจก. สามารถ อินโฟเนต 
9. SAET =  บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 10. NMD  =   บจก. เน็ท มีเดีย 11.  ITAB = บจก. ไอที  แอ๊บโซลุท 12. PTN     =   บจก. พอร์ทลัเน็ท 
13. NST = บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 14. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 15.  SC = บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั6น 16.  SUT     = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 
17.  SEC      =    บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18. VSS    =  บจก. วิชั6น แอนด ์ซีเคียวริตีk  ซีสเตม็ 19. SE = บจก. สามารถวิศวกรรม 20. SRT  =   บจก. สามารถ เรดิเทค 
21. CS     =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 22. SIH   =  บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิkง 23. SDT   =    บจก. สามารถดิจิตอลทีวี 24. TEDA   =  บจก. เทดา้ 
25. SW2P    =    บจก. สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์ 26. SUM   = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 27. SUL = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (ลาว) 28. TDC   =    บจก. เทดา้ คอนสตรัคชั6น 
29. TS         =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 30. KPP   =  บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 31. CATS =    บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 32. CIO  =   บจก. คอนแทค-อิน-วนั 
33. SIM   =    บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 34. SMS    =   บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 35.  BUG =    บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 36. IMI  =    บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั6นแนล 
37. BS  =    บจก. เบรนซอร์ซ 38. IMP    = บจก. ไอ-โมบาย พลสั 39. TCN  =    บจก. เทเลคอนเนค 40. SIMM  = บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) 
41.  IMIT    = บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด 42. I-SPORT  =  บจก. ไอ-สปอร์ต 43. SIAM  = บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย 44. ENT  = บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
45. I-SPORT M =   บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 46. SSTV   =   บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั6น 47.  SIMI  =   บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) 48.  IMD     =    บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค 
49.  OTO   = บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  50. OTP    =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั6นแนล 51.  OTOC    =    บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 52.  VIH   =    บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั6นแนล โฮลดิkง 

 

 3)   (1) บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SBS              (3) ถือหุ้นทางตรงโดย SCT         (4) ถือหุ้นทางตรงโดย SCS     (5) ถือหุ้นทางตรงโดย SC (6) ถือหุ้นทางตรงโดย SUT          (7) ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA       

  (8)  ถือหุ้นทางตรงโดย SIH      (9)  ถือหุ้นทางตรงโดย SE   
(10)  ถือหุ้นทางตรงโดย SIM       (11) ถือหุ้นทางตรงโดย BUG   (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT  (13) ถือหุ้นทางตรงโดย IMI        (14) ถือหุ้นทางตรงโดย IMIT       

 

        (15) ถือหุ้นทางตรงโดย OT    O  

 *  อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนจดัตัkงบริษทัฯ 
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บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 

รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

รายชื�อกรรมการ / อนุกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

เพื�อความยั�งยนื 

1. นายสมบติั     อุทยัสาง x       

2. พลเอกสมัพนัธ์ บุญญานนัต ์ /  x  / x  

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ /  /   /  

4. นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ�  /  /  x /  

5. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ /    /   

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ / /      

7. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ / x      

8. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ / /      

9. นายจง  ดิลกสมบติั / /  x /  x 

10. นายพรชยั  กรัยวิเชียร    /   / 

11. นายอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์    /   / 

12. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช    /   / 

13. นายสุชาติ ดวงทวี    /    

14. นายดิลกพฒัน์   นิศามณีวงศ ์    /    

15. นายอนุพงษ ์ เสาวมาศ    /    

16. นายเสนีย ์ สมมา    /    

17. นางนิศาชล อุดมวงศวิ์วฒัน์       / 

18. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ       / 

19. นายสมชาย บุญสุภาพร       / 
 

หมายเหตุ            x  =  ประธานกรรมการ,          /  =  กรรมการ 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย (*) 
 

1.  รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกัของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

รายชื�อกรรมการ 
บริษทัย่อย 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย บมจ. สามารถเทลคอม 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ /  // 

2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ // // 

3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ // // 

4. ศาสตราจารยศ์ุภชยั  พิศิษฐวานิช x  

5. ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร /  

6. นายคนัธิศ  อรัณยกานนท ์ /  

7. นายสมบติั  อุทยัสาง  x 

8. พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต ์  / 

9. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์  / 

10. นายวิชยั  โภคาสมัฤทธิ8   / 

11. นายขจรวฒิุ  ตยานุกรณ์  / 

12. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ //  

13. นายจง  ดิลกสมบติั // // 

14. นายพรชยั  กรัยวิเชียร     
 

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

 

2. รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกัของ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 
 

 - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  (*) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกั ซึ�งมีรายได้ตั"งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  
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3. รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกัของ บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
 

รายชื�อกรรมการ บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น 

เซอร์วสิ 

บจก. สามารถคอมเทค  บจก. พอร์ทัลเน็ท  

1. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ x x x 

2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ / / / 

3. นายจง   ดิลกสมบติั / / / 

4. นายพรชยั    กรัยวิเชียร / /  

5. นายสุชาติ    ดวงทวี  /  

6. นางสาวโชติกา    กาํลูนเวสารัช  /  

7. นายดิลกพฒัน์  นิศามณีวงศ ์    / 

8. นายณฐัวฒิุ   ศมาวรรตกุล   / 

 หมายเหตุ 1)  x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ 
 2) (*) บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลัก ซึ�งมีรายได้ตั(งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  
นางวรพินท ์ อิศราธรรม (*)  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยมีประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลดงักล่าวดงันี0  

 

ประวตัิการศึกษา -  ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -  ปริญญาตรีเศรษฐศาตร์  สาขาการเงินและการคลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 -  Mini MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวตัิการอบรม -  Internal Auditing Certificate Program (IACP) จากสภาวิชาชีพบญัชี 
  -  บญัชีสาํหรับผูบ้ริหาร 

 -  การเงินสาํหรับผูบ้ริหาร 
-  หลกัสูตร Practical Fraud Awareness, Fraud Detection & Fraud Prevention Strategies  จาก ASIA BUSINESS 

CONNECT Professional Training Institute  ปี 2556 
- CAE Forum 2013 “Good Governance to Sustainable Development” จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

(สตท.) 
- วิธีการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี* 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)  ปี 2547    
- Company Secretary Program (CSP)  ปี 2550 
- หลกัสูตรโครงการ Anti-Corruption : The Practical Guide (APCG)  ปี 2556 

 

ประวตัิการทํางาน 
 

2542 - พ.ย. 2557 เลขานุการบริษทั 
 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัoน จาํกดั (มหาชน) 
2556 - พ.ย. 2557 กรรมการเพืoอความย ัoงยนื 
 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัoน จาํกดั (มหาชน) 
2554 - พ.ย. 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัoน จาํกดั (มหาชน) 
2536 - 2541 เลขานุการบริษทั และ นกัลงทุนสมัพนัธ์  
 บริษทั เดอะโคเจเนอเรชัoน จาํกดั (มหาชน) 
 
โดยในปีที�ผ่านมา หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้เข้าอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในเพื�อเพิ�มพูนความรู้  อาทิ 
• สมัมนาเรืoอง “ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบ กบัการพฒันาอยา่งย ัoงยนืของบริษทัจดทะเบียน” โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 
• โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นการเงินในทีoทาํงาน  โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 
• “การจดัทาํและการนาํส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยเทคโนโลย ีXBRL” โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
• “M&A : กลยทุธ์ต่อยอดธุรกิจไทย”  โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
• สมัมนาใหญ่ประจาํปี 2557 “Emerging Identity of Internal Audit” โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
• Roundtable Discussion กรณีศึกษาโครงสร้างการบริหารความเสีoยงและการควบคุมภายใน โดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด  โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
• การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร  โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
หมายเหต ุ  (*) ลาออกจากตาํแหน่งผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีผลตั+งแต่วันที,   
  1  ธันวาคม  2557 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั#น จาํกดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั&งโดยคณะ กรรมการบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  จาํนวน 3 ท่าน  ซึ� งเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย และการบริหารจดัการ  
 

 ในรอบปี 2557   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าที�อยา่งมีอิสระ  ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้แก่  การสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนั  ให้มีความถูกตอ้งครบถ้วน สอบทานให้บริษทั
ปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม  และการเสนอแต่งตั&งผูส้อบบญัชี
ประจาํปี 2557   โดยในปี 2557  มีการประชุมรวม   5  ครั& ง  ซึ� งมีสาระสาํคญั  ดงันี&  
 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาํปี 2557    ซึ� งผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั   
โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมก่อนที�จะให้ความเห็นชอบเพื�อให้มั�นใจวา่ การจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ 
มีความถูกตอ้งเชื�อถือไดใ้นสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน      

  

 2.    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผล ประโยชน์กบับริษทัฯ เพื�อ 
ให้มั�นใจวา่ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติและไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

 

 3.    คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามหลกัของกฎหมาย  และแนวทาง
ปฏิบติั ที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)   ตลอดจนกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งไดก้าํหนดไวอ้ยา่ง
เคร่งครัด เพื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความโปร่งใส  สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน  ซึ� งบริษทัฯ ไดรั้บ
การประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมาอยา่งต่อเนื�อง 

 

 4.    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส  เพื�อให้มั�นใจว่า บริษทัฯ  มีระบบการควบคุม
ภายในที�เพียงพอและเหมาะสม   โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน  และกาํชบัให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คอยติดตามในเรื� องที�ได้รับมอบหมาย  เพื�อให้มั�นใจว่า ฝ่ายจดัการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที�กาํหนด    

 

 5.   คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2558   เพื�อให้มั�นใจ   ว่าการดาํเนินกิจกรรม
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบติังานภาระหน้าที�ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อให้การปฏิบติังานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

    
6.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั&ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํ ปี 2557 โดยไดป้ระเมิน

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ ของผลการตรวจสอบในปีที�ผา่นมา  นอกจากนี&   ไดพิ้จารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสาํคญัดว้ย โดยมีมติเสนอพิจารณาแต่งตั&งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 ต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ก่อนนาํเสนอขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น  

 

                       7.   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของตนเอง เกี�ยวกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
อาํนาจหน้าที�  ความเป็นอิสระ  การประชุม  การปฏิบติังานเกี�ยวกบัการสอบทาน    และให้ความเห็น หรือคาํแนะนาํอนัเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ในด้านการควบคุมภายใน  และระบบการบริหารความเสี� ยง  การจดัทาํรายงานทางการเงิน การ
ตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชี การตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ   ขอ้บงัคบั และการรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ตามแนวทางการปฏิบติัที�ดีของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะ กรรมการตรวจสอบ  โดย
ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั  มีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการดาํเนินงานภายใตร้ะบบการควบคุมภายในที�
โปร่งใสและเหมาะสม  มีการกาํกบัดูแลกิจการที�มีประสิทธิผล เชื�อถือได ้ รวมทั&งมีการบริหารจดัการความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง  และมีการพฒันา
ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพดียิ�งขึ&นเพื�อบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ 
 
 

          
                      (นายประดงั  ปรีชญางกูร)            
                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)     
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รายงานคณะกรรมการเพื�อความยั�งยนื 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาอยา่งย ั!งยืน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั(งคณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืนขึ(น  เพื!อ
กาํกบัดูแลการพฒันาอยา่งย ั!งยนืควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ!งแวดลอ้ม  โดยยดึหลกัปฏิบติั 9 ประการ   ดงันี(    การกาํกบัดูแลกิจการที!ดี   
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม   การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั!น   การเคารพสิทธิมนุษยชน   การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม   ความ
รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม   การดูแลรักษาสิ!งแวดลอ้ม  ตลอดจน นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ! งไดจ้ากการ
ดาํเนินงานที!มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ!งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
 ในปี 2557 คณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืน ได้จดัให้มีการประชุม 2 ครั( ง  เพื!อติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณาเรื! องต่างๆ ตาม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม และกฎบตัรคณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืน  โดยไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งต่อเนื!อง  
ซึ! งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี(  
 

1. พิจารณาผลการประเมินระดบัการพฒันาความย ั!งยนืของบริษทัฯ จาก ก.ล.ต. 
2. ศึกษาเส้นทางการพฒันาเพื!อความย ั!งยืนของ ก.ล.ต. และการเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

เพื!อเตรียมความพร้อมในการดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. 
3. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ ซึ! งคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่านโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการพฒันาเพื!อความย ั!งยนื ซึ! งครอบคลุมองคป์ระกอบ 3 ดา้นคือสิ!งแวดลอ้ม สังคม และการกาํกบัดูแลกิจการ เพื!อให้บริษทัฯ 
มีผลการดาํเนินงานที!เติบโตในระยะยาวอยา่งย ั!งยนื พร้อมทั(งมีการดูแลรับผิดชอบต่อสงัคม 

4. ส่งเสริมให้บริษทัฯ จดักิจกรรมเพื!อให้พนักงานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังานและมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา
ส่วนตวัเพื!อทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม อีกทั(งส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นสังคมและสิ!งแวดลอ้มกบัพนกังานบริษทัฯ เพื!อ
ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันา และดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ!งแวดลอ้มให้ทั!วถึงทั(งองคก์ร 

5. ติดตามการผลการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ 

6. ทาํการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื!อความย ั!งยนืประจาํปี 2557 เพื!อนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 
ซึ! งจะนาํไปสู่การพฒันาที!ย ั!งยนื และเพิ!มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้ดียิ!งขึ(น 

7. จดัทาํรายงานการทาํหน้าที!ของคณะกรรมการเพื!อความย ั!งยืนในรอบปีที!ผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี และเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบโดยสมํ!าเสมอ 

 
 ทั(งนี(  คณะกรรมการเพื!อความย ั!งยนื จะมุ่งมั!นปฏิบติัหนา้ที!อยา่งเตม็ความสามารถที!จะพฒันา  ให้การสนบัสนุนการดาํเนินการต่างๆ ดา้น
สังคม และสิ!งแวดล้อม   ควบคู่กบัการประกอบธุรกิจ โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี และหลกัปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ!งแวดลอ้ม  9  ประการดงักล่าว  อนัจะนาํมาซึ! งความย ั!งยนืให้กบับริษทัฯ ต่อไป 
 

 
 
 
 
     

  ประธานกรรมการเพื!อความย ั!งยนื 
                      บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั!น จาํกดั (มหาชน) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บรษิทั สามารถคอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
99/1  หมูที่� 4  อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั�น 35  ถนนแจง้วฒันะ   
ตาํบลคลองเกลอื  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ  11120  

โทร.   : 0-2502-6000 

โทรสาร : 0-2502-6186 

www.samartcorp.com  


