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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) กอ่ตงัขึนเมือวนัที  7  มีนาคม 2532 ภายใต้ชือเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยกลุ่มวิไล
ลกัษณ์  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริมแรก  5  ลา้นบาท  เพือดาํเนินธุรกจิเกยีวกบังานทางด้านออกแบบและติดตังระบบสือสารโทรคมนาคม  ต่อมาปี 
2535  จึงไดเ้ปลียนชือมาเป็น “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั” และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2536   ทังนี  ปัจจุบันบริษทัฯ ประกอบ
ธุรกจิโดยการลงทุนผ่านบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในลกัษณะ  Holding Company  โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกจิออกเป็น  5  สายธุรกจิ ดังนี  
สายธุรกจิ ICT Solution and Service  สายธุรกจิ Mobile Multimedia  สายธุรกจิ Call Center  สายธุรกจิ Utilities and Transportations และสายธุรกจิ 
Technology  Related Services  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

กลุ่มบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัทีมุ่งเน้นดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัระบบการสือสารโทรคมนาคม  โดยปัจจุบันได้แบ่ง
โครงสร้างธุรกจิออกเป็น 5 สายธุรกจิ ดงันี  สายธุรกจิ ICT Solution and Service  สายธุรกจิ Mobile Multimedia  สายธุรกจิ Call Center  สายธุรกจิ 
Utilities and Transportations และสายธุรกจิ Technology  Related Services โดยมีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดาํเนินธุรกจิในแต่ละสายธุรกจิ ซึงมี
ลกัษณะการประกอบธุรกจิดงันี 

 

โดยในปี 2544  บริษทัฯ ได้ขยายขอบเขตการลงทุนในประเทศกมัพูชา โดยได้รับสัมปทานในการวางระบบและพฒันาระบบการสือสารและ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึงรวมถึงสิทธิในการใหบ้ริการดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศเหนือน่านฟ้าประเทศกมัพูชา  เป็นเวลารวม  32  ปี 
(อายุสัมปทานตงัแต่ปี  2544 – 2576) แต่เพียงผูเ้ดียว   ซึงดาํเนินการผ่านบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค  เซอร์วิส จาํกดั (“CATS”) นอกจากนัน
บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแกโ่รงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพูชาดว้ย   

1.  สายธุรกจิ ICT Solution and Service : ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการระบบสารสนเทศและการสือสารโทรคมนาคมต่างๆ  ทังด้านโครงสร้าง
เครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ด้านเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT 
(Enhanced Technology Solutions) และธุรกจิแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ 
(Business Application) โดยให้บริการอย่างครบวงจร (Total Solutions and Services) ตังแต่การ
ใหค้าํปรึกษา รับเหมา ออกแบบติดตงั บริหารจดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษาระบบให้แกอ่งค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

2. สายธุรกจิ Mobile Multimedia : ดาํเนินธุรกจิครบวงจรด้านการจาํหน่ายโทรศัพท์เคลือนที  และให้บริการขายส่งและขายต่อ
บริการโทรศัพท์เคลือนทีในระบบ 3G รวมทังให้บริการสืออินเตอร์แอ็คทีฟต่างๆ และการ
ใหบ้ริการขอ้มูล  ข่าวสาร และสาระความบันเทิงทีทันสมัย ทังยงัประกอบธุรกจิบันเทิง ผูผ้ลิต
รายการโทรทศันผ์่านช่องทางการสือสารในรูปแบบใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของผูช้ม
รายการผ่าน Mobile Application, Facebook, YouTube, Website ทงัในระบบ iOS และ Android 

3. สายธุรกจิ Call Center : ดาํเนินธุรกจิด้านการบริการศูนยบ์ริการข้อมูลและลูกค้าสัมพนัธ์ (Contact Center / Customer 
Management Service) ในรูปแบบการติดตงัระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล จัดหา และบริหารเจ้าหน้าที
ลูกคา้สัมพนัธ ์

4. สายธุรกจิ Utilities and  Transportations :  ดาํเนินธุรกจิการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกจิผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่
โรงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกจิการใหบ้ริการดา้นการออกแบบ กอ่สร้าง
และติดตงังานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร 

5. สายธุรกจิ Technology Related Services : ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศันแ์ละจานรับสัญญาณดาวเทียม  ธุรกจิ
การจาํหน่ายรับเหมาติดตงัและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสือสารด้านภาพ
และเสียง ทังระบบทีมีสายและไร้สาย รวมทังธุรกจิการให้บริการบริหารจัดการขยะในพืนที
บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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วิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 

 วิสัยทศัน์ 

กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมนันาํเสนอสินคา้ และบริการทางดา้นเทคโนโลยีทีกา้วไกล เพือนาํมาซึงความเจริญทียงัยืน และคุณภาพชีวิตทีดียิ งขึน  

 พันธกจิ 

  เพือใหบ้รรลุวิสัยทศัน ์ทางกลุ่มบริษทัสามารถจึงมีพนัธกจิในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี 

“ลูกค้า” 

พฒันาและนาํเสนอสินคา้และบริการทางด้านการสือสารโทรคมนาคมและบริการด้านเทคโนโลยีอืนๆ ทีเปียมคุณค่า สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการสูงสุดและเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิใหแ้กลู่กคา้และผูใ้ชบ้ริการ 

“องค์กร” 

พฒันาโครงสร้างและกระบวนการในการดาํเนินงาน ตลอดจนการบริหารธุรกจิใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส และเป็นธรรม อนันาํมา
ซึงความเชือมนัและความเจริญทียงัยืน 

“พันธมิตร” 

พฒันาความสัมพนัธที์แข็งแกร่งกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ เพือประสานความร่วมมือในการนาํเสนอสินคา้และบริการอนัทรงคุณค่า และนาํไปสู่
การบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกนั 

“พนักงาน” 

พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ใหค้วามมนัใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน และส่งเสริมให ้ “สามารถ” 
เป็นองคก์รสถาบนัทีพร้อมดึงดูดผูมี้ความสามารถเขา้ร่วมงาน 

“ผู้ถือหุ้น” 

แสวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ทีกอ่ใหเ้กดิรายไดป้ระจาํและสร้างฐานการเติบโตทียงัยืนใหแ้กอ่งคก์ร เพือมอบผลตอบแทนทีคุม้ค่าใหแ้กผู่ ้
ถือหุน้อย่างต่อเนือง 

“สังคมและชุมชน” 

ส่งเสริมการสร้าง “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” อนัเป็นนโยบายหลกัดา้นกจิกรรมเพือสังคมของกลุ่มบริษทัสามารถ ผ่านโครงการและ
กจิกรรมอนัมีประโยชนอ์ย่างจริงจงัและต่อเนือง ทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

 
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 

 
กลุ่มบริษทัสามารถ มีเป้าหมายทีจะเป็นผูน้าํในการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต ์พร้อมกบัการเป็นผูน้าํในการนาํเสนอสินค้า และบริการในด้านต่างๆ 
ในประเทศไทย อีกทงับริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมนัตงัใจในการขยายธุรกจิไปยงัประเทศในแถบ CLMV (กมัพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว) อีก
เช่นกนั  นอกจากนนัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมายทีจะเพิมสัดส่วนของรายได้ประจาํให้เพิมสูงขึนเป็นร้อยละ 50 ของรายได้ทังหมดในอีก 3-5 ปี
ขา้งหนา้ เพือเป็นการเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ย่างแข็งแรงและยงัยืน โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัสามารถมีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ
ของแต่ละสายงานดงัต่อไปนี 

 

สายธุรกจิ ICT Solution and Service : มุ่งเน้นในการสร้างรายได้ประจาํให้แกส่ายธุรกจิด้วยการนาํเสนอบริการแบบครบวงจร เช่น การ
ออกแบบ-ติดตงั-ดาํเนินงาน พร้อมทงัการใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ เป็นต้น นอกจากนี ยงัได้ขยาย
ฐานลูกคา้ไปสู่ภาคเอกชนมากยิงขึน เพือใหบ้ริษทัมีการเติบโตอย่างยงัยืน 
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สายธุรกจิ Mobile Multimedia : มุ่งเน้นในการพฒันาธุรกจิดิจิตอลใหม่ๆ ให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป  
พร้อมร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันาโทรศัพท์เคลีอนที ทีเป็นทีต้องการของลูกค้า และพฒันา
ช่องทางในการจาํหน่ายใหม่ๆ รวมไปถึงการพฒันาช่องทางการสือสารคอนเทนต์รูปแบบใหม่ อย่าง
ต่อเนือง 
 

สายธุรกจิ Call Center: เรามุ่งสู่การเป็นผูน้าํดา้นการบริการ CUSTOMER MANAGEMENT SOLUTIONS ในกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยการส่งมอบบริการทีมากกว่าลูกคา้คาดหวงัดว้ยคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

สายธุรกจิ Utilities and 
Transportations และสายธุรกจิ 
Technology  Related Services : 

เตรียมความพร้อมเพือรองรับโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ทีกาํลงัจะเกดิขึนจากการรวมตวักนัของประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ หรือ “AEC”  โดยธุรกจิหลักทีบริษทัฯ ให้ความสําคัญคือ ธุรกจิการควบคุม
การจราจรทางอากาศและธุรกจิดา้นพลงังาน 

 
การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสํีาคญัในช่วง  3  ปีทผ่ีานมามีดังน ี
 
ปี 2559 

 
 บริษทั สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ จาํกดั  (“SW2P”)  ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษทั สามารถ ยู-ทรานส์  จาํกดั  ร้อยละ 

99.99 ไดจ้ดัตงับริษทั  เชียงใหม่ เวสททู์เพาเวอร์ จาํกดั (“CW2P”) โดยร่วมทุนกบั บริษทั เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี จาํกดั  ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 
50 ตามลาํดบั   เพือดาํเนินธุรกจิการใหบ้ริหารจดัการขยะโดยกระบวนการเปลียนเป็นขยะเชือเพลิง (RDF) และธุรกจิผลิตกระแสไฟฟ้าจาํหน่าย
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   และไดจ้ดทะเบียนจัดตังบริษทัดังกล่าวขึนเมือวนัที  6 พฤษภาคม  2558 นัน  เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานใน CW2P   บริษทั เฟอร์รั ม เอ็นเนอร์ยี จาํกดั  จึงได้ขอเสนอซือเงินลงทุนในหุ้นสามัญใน CW2P  จาก SW2P  ทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที 5/2559   ซึงประชุมเมือวนัที  11  พฤษภาคม 2559   ได้มีมติอนุมัติให ้SW2P  จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที 
SW2P   ถืออยู่ทงัหมดใน CW2P  จาํนวน 99,998 หุน้  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50  ของทุนจดทะเบียนของ CW2P  ให้กบับริษทั เฟอร์รัม 
เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ในราคา  130  บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ  13  ลา้นบาท  

 
 ทีประชุมของคณะกรรมการของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) ครังที 1/2559  ซึงประชุมเมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้

มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ร่วมลงทุนกบั บริษทั พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (PMG) ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่าง
บริษทัฯ กบั PMG ในอตัราร้อยละ 51:49 เพือประกอบธุรกจิ E-Commerce โดยการเปิด E-Marketplace ภายใต้ชือ “Thailandmall.com” ซึงมี
จุดเด่นในการขายสินคา้ทีมีอตัลกัษณ์ความเป็นไทยทีโดดเด่นไปทวัโลกผ่านช่องทาง online และ offline ทีมีความเชือมโยงกนั ทังยงัเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์และกระตุน้ยอดขายสินคา้ของไทยใหช้าวต่างชาติอีกดว้ย 

 
 ทีประชุมของคณะกรรมการ SIM  ครังที 3/2559  ซึงประชุมเมือวนัที 29 มีนาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัย่อยทีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 เขา้ซือหุน้สามญัจาํนวน 30,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทีออก
และจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทั โฟอินิแคส จาํกดั จากบุคคลธรรมดา 3 ราย ซึงเป็นผูถื้อหุน้เดิมและไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนั ด้วยเงิน
ลงทุนไม่เกนิ 20 ลา้นบาท  
 
บริษทั โฟอินิแคส จาํกดั ดาํเนินธุรกจิเกยีวกบั Digital Marketing ครบวงจร ครอบคลุมทุกความตอ้งการดา้นการตลาดของลูกคา้ โดยดูแลตังแต่
การออกแบบสือ Digital บริหารสือ Online และการผลิต เพือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ การลงทุนครังนีจะช่วยเสริมศักยภาพในการ
ใหบ้ริการของสายธุรกจิมลัติมีเดียของบริษทัใหแ้ข็งแกร่ง และครบวงจรมากขึน รวมทังสร้างโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ให้กบัสายงานธุรกจินี 
รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้และแสวงหาธุรกจิใหม่ๆ ไดม้ากยิงขึน เกดิการ cross sales ในระหว่างกนั 
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 เมือวนัที 29  กนัยายน  2559   SIM  ไดแ้จง้ข่าวการปิดบริษทัย่อยทีไม่ไดด้าํเนินกจิการจาํนวน 3 บริษทั คือ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย อินเตอร์
เนชนัเเนล จาํกดั ซึงบริษทัฯ ถือหุน้ทางตรงร้อยละ 99.99 บริษทั สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย จาํกดั และ บริษทั เดอะเนสท์บางกอก จาํกดั 
ซึงบริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทัย่อยร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98 ตามลาํดบั ซึงการปิดบริษทัย่อยดงักล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ แต่อย่างใด  เนืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวมิไดมี้การดาํเนินธุรกจิแลว้ 
 

 ทีประชุมของคณะกรรมการ SIM ครังที 9/2559 ประชุมเมือวนัที 15 ธันวาคม 2559  ไดมี้มติอนุมติัใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั มอลล์ (ไทย
แลนด)์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 51 ทงัจาํนวนใหก้บับริษทั พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั ซึงเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหนึงในบริษทั
ดงักล่าวร้อยละ 49 ในราคาตามมูลค่าทีบริษทัลงทุนซึงใกลเ้คียงมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่ายเป็นเงินทังสิน 15.3 ล้านบาท ทังนีเพือบริษทั
จะไดมุ่้งเนน้ในการประกอบธุรกจิหลกั ภายหลงัการจาํหน่ายเงินลงทุนในครังนี บริษทั มอลล ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั จะสินสภาพการเป็นบริษทั
ย่อยของบริษทั 
 

 เมือวนัที  28 ธันวาคม 2559 SIM ไดแ้จง้ข่าวการปิดบริษทัย่อยทีไม่ไดด้าํเนินกจิการจาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั เบรนซอร์ซ จาํกดั และ บริษทั 
ไอ-โมบาย ไดเร็ค จาํกดั ซึง SIM ถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้มร้อยละ 99.88 ตามมติของทีประชุมวิสามญั    ผูถื้อหุน้ของทงั 2 บริษทัดงักล่าว 
เมือวนัที 28 ธันวาคม 2559 ทงันีบริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและทางบัญชี ซึงการปิดบริษทัย่อย
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ แต่อย่างใด เนืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวมิไดมี้การดาํเนินธุรกจิแลว้ 

 
ปี 2558 
 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2558  ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการดงันี 

- อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 1  (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W”) 
จาํนวนไม่เกนิ 201,300,782 หน่วย ให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที 5 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทงันีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและราคาการใชสิ้ทธิอยู่
ที 45 บาทต่อหุน้ โดยกาํหนดใหว้นัที 13 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 
2558 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 

- อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 1,007 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,006,503,910 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 1,208 ล้านบาท 
(หุน้สามญั 1,207,804,692 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนในจาํนวน 201,300,782 หุ้น       มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1  บาท  ซึง
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2558  

 

 เมือวนัที 16  มีนาคม 2558 บริษทั เทดา้ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยที บริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั ร้อยละ 94.35 
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558) ไดล้งนามในหนงัสือยืนยนัการว่าจา้งกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าเชิงเนิน พิกดัแรงดัน 230 กโิลโวลต์ ณ จังหวดัระยอง 
กบับริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั มูลค่าสัญญากอ่สร้างรวม 265,047,294.38 บาท (คาํนวณตามอตัราแลกเปลียน ณ วนัรับหนังสือแจ้ง
แสดงเจตนา) โดยกาํหนดการกอ่สร้างแลว้เสร็จภายในวนัที 15 มกราคม 2560 การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน 

 
 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 3/2558  เมือวนัที 18 มีนาคม 2558  ได้มีมติอนุมัติให้บริษทั สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จาํกดั  ซึงเป็น

บริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มผ่าน บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั ร้อยละ  99.99  จัดตังบริษทัร่วมทุนกบับริษทั เอ็มลิงค์ เอ็นเนอร์ยี 
จาํกดั  ชือว่า  “บริษทั เชียงใหม่ เวสททู์เพาเวอร์ จาํกดั” มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท  แบ่งออกเป็น  2,000,000  หุ้น    มูลค่าทีตราไวหุ้้น
ละ  10  บาท   โดยมีบริษทั สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ จาํกดั  ถือหุน้ ร้อยละ  50  และ  บริษทั เอ็มลิงค ์เอ็นเนอร์ยี จาํกดั  ถือหุ้น ร้อยละ  50  เพือ
ดาํเนินการบริหารจดัการ การกาํจดัขยะมูลฝอยใหก้บัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถินและเอกชน โดยทาํการคัดแยกขยะ ทาํการผลิตเชือเพลิง
ขยะ (RDF) ทาํการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ชือเพลิงขยะ และธุรกจิอืนๆ ทีเกยีวเนือง   
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 เมือวนัที 17 กรกฎาคม 2558 บริษทั เทดา้ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทั สามารถ ยู-ทรานส ์จาํกดั ร้อยละ 94.35 
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558) ไดล้งนามในหนงัสือยืนยนัการว่าจา้งกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าตน้ทางพระนครใต ้พิกดัแรงดัน 69 กโิลวตัต์ ณ จังหวดั
สมุทรปราการ กบัการไฟฟ้านครหลวง มูลค่าสัญญากอ่สร้างรวม 435,748,877.25 บาท (คาํนวณตามอัตราแลกเปลียน ณ วนัเปิดซองราคา) 
กาํหนดการกอ่สร้างแลว้เสร็จภายในวนัที 7 ธันวาคม 2559 การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน 

 
 เมือเดือนกนัยายน 2558 บริษทั สามารถ ยู –ทรานส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้จัดตังบริษทัร่วมทุนจาํนวน 5 

บริษทักบับริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีดาํเนินธุรกจิออกแบบ จาํหน่าย และติดตังระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ สาํหรับระบบสือสารโทรคมนาคม และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ไดแ้กบ่ริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จาํกดั 
(ทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท), บริษทั มลัติโซลาร์ เอนเนอร์ยี จาํกดั(ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท), บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ พลัส จาํกดั (ทุนจด
ทะเบียน 10 ลา้นบาท), บริษทั เพาเวอร์ พลสั เอนเนอร์ยี จาํกดั (ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท), และ บริษทั พีเอส โซลาร์ จาํกดั (ทุนจดทะเบียน 
10 ลา้นบาท) เพือดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทางเลือกอืนๆ และธุรกจิอืนๆ ทีเกยีวเนือง 
 

 บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั  (“SUT”)  ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั  (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ไดจ้ดัตงับริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จาํกดั (“STP”) โดยร่วมทุนกบับริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อย
ละ 80 และ 20 ตามลาํดบั และไดจ้ดทะเบียนจดัตงั STP  เมือวนัที  21 กนัยายน 2558 นนั   โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ซึงประชุมเมือ
วนัที  12 พฤศจิกายน  2558  ไดมี้มติอนุมติัให ้ SUT จาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัที SUT ถืออยู่ทงัหมดใน STP จาํนวน 1,999,700 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนของ  STP  ใหก้บับริษทั เฟอร์รัม     เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ทีราคามูลค่าทีตราไว ้(par value)  เป็นจาํนวน
เงินทงัสิน 7,998,800  บาท  (ปัจจุบนั STP มีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็น  2,500,000  หุ้น  มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10  บาท มี
ทุนชาํระแลว้ ร้อยละ 40)  เนืองจากมีการเปลียนแปลงจาํนวนโครงการทีจะลงทุนจากเดิมทีคาดการณ์ว่าจะได้เป็นผูส้นับสนุนโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนพืนดินใหก้บัหน่วยงานราชการทังหมด 4 โครงการ เหลือเพียง 1 โครงการ ซึงจะทาํให้บริษทัฯ 
ไม่ไดรั้บประโยชนข์องการประหยดัจากขนาด (Economics of Scale) ทงัในดา้นบุคลากรและอาํนาจต่อรองกบั  ผูจ้ดัจาํหน่ายตามทีคาดหวงัไว ้   

 
ปี 2557 

 
 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 9/2557  เมือวนัที  19  ธันวาคม  2557  ไดมี้มติอนุมติัการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ

หุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W”) ในจาํนวนไม่เกนิ 201,300,782 หน่วย ให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
การคาํนวณสิทธิทีจะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนัน หากเกดิเศษจากการคาํนวณตามอัตราการ
จดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ใหปั้ดเศษนนัทิง ทงันี ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W จะมีอายุ 3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และราคา
การใชสิ้ทธิอยู่ที 45.00 บาท ต่อหุน้ 
 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 8/2557  ประชุมเมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2557  ได้มีมติอนุมัติใหบ้ริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั (“SUT”)  
ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ  99.99  จดัตงับริษทัใหม่  3  บริษทั  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  

 
1) บริษัท สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จํากดั 

ประเภทธุรกจิ : ดาํเนินการบริหารจดัการ การกาํจดัขยะมูลฝอยใหก้บัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน โดย
  ทาํการคดัแยกขยะ ทาํการผลิตเชือเพลิงขยะ (RDF) ทาํการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เชือเพลิงขยะ 
สาํนกังานทีตงั : ประเทศไทย 
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000  บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : SUT ถือหุน้ ร้อยละ  99.99 
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2) บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ (ลาว) จํากดั 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้ริการเขียนโปรแกรมการเรียกและรับชาํระเงิน  ออกแบบเวบ็ไซต ์ บาํรุงรักษาฮาร์ดแวร์ 
  ซอฟตแ์วร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมแซม ติดตงั พฒันาโปรแกรมและเวบ็ไซต์ซึงเกยีวข้อง 
  กบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียกรวมกนัว่า “ระบบไอที”) 
สาํนกังานทีตงั : ประเทศลาว 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000  Lao Kip   (หรือประมาณ  4,000,000  บาท) 
สัดส่วนการถือหุน้ : SUT ถือหุน้ ร้อยละ  99.00 

 
3) บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) จํากดั 

ประเภทธุรกจิ : ใหบ้ริการและคาํแนะนาํต่างๆ ทีเกยีวกบัการคา้ในประเทศเมียนมาร์รวมถึงการดาํเนินการ 
    ทวัไปอืนๆ ทีเกยีวขอ้งทงัหมด 
สาํนกังานทีตงั   :    ประเทศเมียนมาร์ 
ทุนจดทะเบียน   : 50,000   เหรียญสหรัฐฯ  (หรือประมาณ  1.6  ลา้นบาท) 
สัดส่วนการถือหุน้ : SUT ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 

 
 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาการซือหุน้สามญัในบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) จาํนวน 1,053,000,000  หุน้ (หรือคิดเป็น

ร้อยละ 23.93  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทังหมดของ SIM)  คืนจากบริษทั Axiata Group Berhad (“AXIATA”) ซึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ 
SIM  ในราคาหุน้ละ 2.73 บาท เมือวนัที  2  กรกฎาคม 2557  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ถือหุน้ใน SIM ในอตัราร้อยละ 70.02 และ AXIATA มิได้เป็นผู ้
ถือหุน้ของ SIM  อีกต่อไป  การเปลียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าว  ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ และนโยบายในการ
ดาํเนินธุรกจิของ  SIM  แต่อย่างใด 
 

 บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั (“I-SPORT”) ซึงเป็นบริษทัร่วมทีบริษทัฯ ถือหุน้โดยทางออ้มผ่านบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั (“BUG”) ร้อยละ 
50  ไดท้าํการเพิมทุนจดทะเบียนอีก  80  ลา้นบาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม  40  ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 120  ล้านบาท  โดยการเพิม
ทุนตามสัดส่วนกบัผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหนึง  เพือรองรับการขยายตวัของธุรกจิทีต่อเนืองกบักฬีา  และคอนเทนท์กฬีาต่างๆ  โดย I-SPORT  ได้เข้า
ซือหุน้สามญัจาํนวน  6  ลา้นหุน้  มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  10  บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแล้วทงัหมดของบริษทั สยาม
สปอร์ต เทเลวิชนั จาํกดั (“SSTV”)  จากบริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหนึงใน I-SPORT  ด้วยราคารวม  
60  ลา้นบาท   การลงทุนครังนีจะทาํใหบ้ริษทัฯ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานรายได้ไปสู่ธุรกจิสือทีวี ลิขสิทธิกฬีา  และ
ธุรกจิทีต่อเนืองกบักฬีาต่างๆ รวมทงัเพิมความหลากหลายในการให้บริการครบวงจรมากยิงขึน  ทังนีเพือเสริมสร้างความมันคงทางรายได ้ 
และกาํไรในอนาคตของบริษทัฯ โดยรวม 

 
โครงสร้างการถือหุ้น 
ณ วนัที 31  ธันวาคม  2559  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,207,804,692  บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน  1,006,503,910 บาท  มีโครงสร้าง
การถือหุน้ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ซึงแยกโครงสร้างธุรกจิออกเป็น  “โครงสร้างธุรกจิ (ตามการถือหุน้)”  และ “โครงสร้างธุรกจิ (ตามการ
บริหารธุรกจิ)”  โดยสามารถดูรายละเอียดไดภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างธุรกจิ” ดงันี
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 ข้อมูลทัวไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
    1. บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000     
โทรสาร  0-2502-6900 

 

ดํา เ นิ น ธุ ร ก ิจ ค ร บ ว ง จ ร ด้ า น ก า ร จํา ห น่ า ย
โทรศพัท์เคลือนที  และให้บริการขายส่งและขาย
ต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทีในระบบ 3G รวมทัง
ให้บริการสืออินเตอร์แอ็คทีฟต่างๆ และการ
ใหบ้ริการขอ้มูล  ข่าวสาร และสาระความบันเทิงที
ทนัสมยั ทงัยงัประกอบธุรกจิบนัเทิง ผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ผ่านช่องทางการสือสารในรูปแบบใหม่ๆ 
เพือตอบสนองความตอ้งการของผูช้มรายการผ่าน 
Mobile Application, Facebook, YouTube, 
Website ทงัในระบบ iOS และ Android 

440 4,400,250,000 
 
 

3,121,579,000 
 

 

70.94 

2. บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส  
37/1 หมู่ที 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 
โทร.  0-2502-6000     
โทรสาร  0-2502-6496 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ข า ย ส่ ง แ ล ะ ข า ย ต่ อ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์ เคลือนทีระบบ 3G และให้บริการ
โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท 

490 49,000,000 
 

47,724,999(1) 

 
97.40 

 

3. บจก. สามารถ มัลตมิีเดีย  
99/12 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 24   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร  0-2502-8136 

ใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง
ผ่านเทคโนโลยี มีสายและไร้สายทีครบถ้วน 
สมบูรณ์แบบ ทังในรูปแบบของเสียง (Voice) 
ผ่านระบบ Audiotext  และ Call Center และใน
รูปแบบขอ้ความ  หรือภาพ (Non Voice) รวมทัง 
เป็นผูผ้ลิต และพฒันาขอ้มูล ข่าวสาร และสาระ
ความบนัเทิง 

200 2,000,000 
 

1,999,997(1) 99.99 

4. บจก. ไอ-สปอร์ต  
99/12 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 24  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6000 
โทรสาร  0-2502-8136 

ดํา เ นิ น ธุร ก ิจ เ ก ีย วก บั ก ีฬ า คร บ วงจร  ตังแ ต่
ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกฬีาผ่านช่องทาง 
digital, จดั event กฬีา, ทัวร์กฬีา, e-commerce 
สินค้าก ีฬา และการบริหารสิทธิประโยชน์ให้
นกักฬีา 

120 12,000,000 
 

5,999,996(2) 49.99 

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

จาํหน่ายโทรศัพท์เคลือนที พร้อมให้บริการขอ้มูล
และสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลือนที และ
ให้บริการสือ Interactive Multimedia ในประเทศ
ฮ่องกง 

5,000,000 
(เหรียญฮ่องกง) 

5,000,000 
 

5,000,000(1) 100.00 

6. บจก. ไอ-โมบาย พลัส 
99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6200    
โทรสาร  0-2502-8532 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ข า ย ส่ ง แ ล ะ ข า ย ต่ อ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์ เคลือนทีระบบ 3G และให้บริการ
โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท 

100 10,000,000 
 

 9,999,997(1) 99.99 
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ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
7. บจก. ซีเคียวเอเชีย 

(เดิมคือ บจก. ไอ-โมบาย  อินเตอร์เทรด) 
99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6200    
โทรสาร       0-2502-8532 

จาํหน่ายโทรศพัท์เคลือนที พร้อมใหบ้ริการขอ้มูล
และสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์ เคลือนที 
รวมทังจาํหน่ายสินค้าและโซลูชั นเกยีวกบัการ
รักษาความปลอดภยั 
 
 

1.25 125,000 
 

124,997(1) 99.99 

8. บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี 
99/12 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 24  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6103    
โทรสาร       0-2502-6361 

เป็นผูผ้ลิต จาํหน่าย และให้บริการขอ้มูลทางดา้น
บันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ 
โทรศพัท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดาวเทียม และ
ระบบสือสารต่างๆ การติดตงัอุปกรณ์เครือข่าย สิง
อาํนวยความสะดวกแบบครบวงจร และบริการอืนๆ 
ทีเกยีวขอ้ง 

5 500,000 225,000(2) 45.00 

9. บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 
99/12 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 24 
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร       0-2502-8136 
 

ดํา เ นินธุรก ิจด้านการจัดการสิทธิประโยชน์
เกยีวกบัธุรกจิกฬีาต่างๆ ทังในดา้นการจดัแข่งขนั 
การถ่ายทอด การจัดกจิกรรมอืนๆ รวมทังการ
จดัการผลประโยชน์ของนกักฬีา 

1 100,000 99,997(3) 99.99 

10. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชัิน 
66/26  ถ.รามอินทรา  แขวงนวลจนัทร์  เขตบึงกุม่  
กรุงเทพฯ  10230 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร      0-2502-8136 

เจา้ของรายการโทรทศัน์ทางช่องทีวีดิจิตอล เจา้ของ
ช่องกฬีา 3 ช่องบนระบบทรูวิชั น รับจ้างผลิต
รายการ รับถ่ายทอดสด และบนัทึกเทปการแข่งขนั
กฬีาต่างๆ 
 

60 6,000,000 5,999,994(3) 99.99 

11. บจก. โฟอินิแคส (13) 
555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์     0-2502-6000 
โทรสาร      0-2502-8136 

 

ดาํเนินธุรกจิเกยีวกบั Digital Marketing ครบวงจร 
ครอบคลุมทุกความต้องการด้านโฆษณาและ
การตลาดของลูกคา้ 

3 30,000 29,998(2) 99.99 

12. บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 
99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร   0-2502-6491 

ประกอบธุรกจิขายฝากอสังหาริมทรัพย ์  5  
เรียกชาํระแลว้ 
2.5 ลา้นบาท 

 

500,000 499,997(1) 99.99 

13. บมจ. สามารถเทลคอม  
99/7 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 29  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

1) ใหบ้ริการเช่าระบบสือสารผ่านดาวเทียมความเร็ว
สูง iPSTAR และ VSAT 

2) ใหบ้ริการเช่าเครือข่ายสือสารขอ้มูลความเร็วสูง 
หลายสือ 

3)  ขายและใหบ้ริการติดตงัระบบไอทีและระบบ 
     สือสาร 

738 618,000,000 
 
 

 
 

433,464,590 
 

 

70.14 
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ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
14. บจก. สามารถคอมมวินิเคชัน เซอร์วิส  

99/7 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 29  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการด้านเครือข่ายสือสารโทรคมนาคม ซึง
ประกอบดว้ยการจัดหา การดาํเนินการ การซ่อม
บาํรุง และการซ่อมอุปกรณ์สือสารโทรคมนาคม 

500 5,000,000 
 

4,999,994(4) 99.99 

15. บจก. สามารถคอมเทค  
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120  
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการรับเหมาให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตัง 
บริหารจัดการ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ ทางด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รวมถึง
เทคโนโลยีชนัสูงเฉพาะดา้น 

 

225 2,250,000 
 

2,249,995(4) 99.99 

16. บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส  
99/7 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 29  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ใหบ้ริการขอ้มูลผ่านข่ายสายทอ้งถิ นความเร็วสูง 55.25 5,525,000 
 

5,524,997(4) 99.99 

17. บจก. ไทยเทรดเน็ท  
99/27 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 8  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

 

ใหบ้ริการแลกเปลียนขอ้มูลทางการคา้ในรูปแบบ
มาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Interchange :  EDI) และบริการเสริมครบวงจร 

53 5,300,000 
 

5,299,993(4) 99.99 

18. บจก. พอสเน็ท  
99/4 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 32   
ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

 

ใหบ้ริการดา้นระบบการรับชาํระเงินผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution)  และเป็น 
Solution Provider  ในดา้นของ Smart Card  ทํา
การพฒันา Smart Card Application ให้แกธ่นาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย และผูป้ระกอบธุรกจิบัตร
เครดิตอืนๆ  แบบครบวงจร  

72 7,200,000 
 

7,199,993(4) 99.99 

19 บจก. สามารถ เอ็ด เทค็  
99/29 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 6  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

 

บริการใหเ้ช่า และพฒันาระบบบริหารจดัการการเรียน
การสอน (Learning Management System) และ
เทคโนโลยีดา้นการศึกษาแบบครบวงจร พร้อมการ
พฒันาเนือหารายวิชา (Courseware) รวมถึงการพฒันา 
Digital Content เช่น e-Magazine e-Books และMobile 
Application 

20 200,000 
 

199,997(4) 99.99 
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ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
20 บจก. สามารถ อินโฟเนต  

99/12 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 24  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงครบวงจรสําหรับ
ลูกค้าภาครัฐและองค์กรธุรกจิ ด้วยเทคโนโลยี
ต่างๆไดแ้ก ่ FTTx, G.SHDSL, MPLS, Leased 
Line และ Gigabit Internet พร้อมบริการ Co-Location 
และ Cloud Hosting รวมถึงบริการ Zimple ซึงเป็น
บริการระบบ Cloud ERP ขนาดย่อมทีใช้งานง่าย 
ผ่านเครือข่าย ช่วยบริหารจดัการดา้นบญัชี การเงิน 
คลงัสินคา้ และอืนๆ สําหรับลูกคา้ SME 

62 6,200,000 
 

6,173,794(4) 99.58 

21 บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
99/25 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 10  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ดาํเนินธุรกจิดา้นการให้บริการและเป็นทีปรึกษา 
ใหบ้ริการรับจา้งพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงาน และ
ใหบ้ริการเฉพาะทางในดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบครบวงจร 

10 100,000 
 

 99,993 (4) 99.99 

22 บจก. เน็ท มีเดีย 
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการการบีบอดัสัญญาณโทรทัศน์ และส่ง
สัญญาณโทรทศัน์ผ่านเครือข่ายและขึนสู่ดาวเทียม        
 

10.32 103,200 
 

103,198(4) 99.99 

23 บจก. ไอท ีแอ๊บโซลุท 
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34 
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

จัดหาและจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 

225 22,500,001 22,485,593(5) 99.94 

24 บจก. พอร์ทัลเน็ท 
99/7 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 29 
ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ใหบ้ริการดา้นการออกแบบ และรับเหมาวางระบบ
บ ริ ห า ร จัด กา ร ท รั พ ย า ก ร อ งค์ ก ร (Enterprise 
Resource Planning) โดยศึกษาความตอ้งการและ
เสนอบริการที เหมาะสมแบบครบวงจร (Total 
Solution) รวมถึงระบบCustomer Relationship 
Management (CRM) และระบบ Human Capital 
Management (HCM) ให้แกลู่กคา้ทังภาครัฐและ
เอกชน 

3,370 33,700,000 33,699,990(4) 99.99 

25 บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)  
62  อาคารธนิยะ ชนั 10  ถ.สีลม  แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
โทร.  0-2632-9396-9  
โทรสาร   0-2632-9395 

ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการออกแบบและพัฒนาซอ ฟต์แวร์ ที
เกยีวขอ้งสําหรับภาครัฐและเอกชน 

20 2,000,000 1,199,999(6) 60.00 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

  13

ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
26 บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 

99/7 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 29             
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ใหบ้ริการรับเหมาติดตงังานดา้นเครือข่ายสือสาร
โทรคมนาคม และงานด้านระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการซือขาย และการบํารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบทีเกยีวขอ้งทุกชนิดในกลุ่มประเทศ CLMV 
ประกอบดว้ย ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้คือ กมัพูชา  ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

30 300,000 90,000(7) 30.00 

27 บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์   
99/19 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 17  
ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2685-0000  
โทรสาร    0-2685-0050 

ธุรกจิด้านการบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
สั ม พัน ธ์  ( Contact Center / Customer 
Management Service) ในรูปแบบการติดตงัระบบ
ศูนย์บริการข้อมูล จดัหา และบริหารเจา้หน้าที
ลูกคา้สัมพนัธ์ 

280 
 
 

280,000,000 
 

191,600,000 
 

68.43 
  
 

28 บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย)  
18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building 
216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, 
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
โทร.  (855) 23-932-222  
โทรสาร  (855) 23-932-223 

ธุรกจิดา้นการบริการศูนย์บริการขอ้มูลและลูกคา้
สัมพนัธ์ (Contact Center / Customer Management 
Service) ในรูปแบบการติดตังระบบศูนย์บริการ
ขอ้มูล จดัหา และบริหารเจา้หน้าทีลูกคา้สัมพนัธ์
ใหบ้ริการในประเทศกมัพูชา 

440,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

88,000 88,000(8) 100 

29 บจก. วันทูวัน โปรเฟสชันแนล 
99/19 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 17    
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2685-0000  
โทรสาร     0-2685-0050 

ใหบ้ริการทีปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจดัหา
บุคลากร และธุรกจิศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกคา้
สัมพนัธ์ และธุรกจิทวงถามหนี 

1 100,000 
 

99,997(8) 99.99 

30 บจก. แคมโบเดีย 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 

 

จดัตงัระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทาง
อากาศในประเทศกมัพูชา  
 

2,500,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

250,000 
 

250,000(10) 100.00 

31 บจก. กัมปอต 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 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแกโ่รงงานกมัปอต
ซีเมนต ์ซึงเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูง
ในเครือซีเมนตไ์ทย ทีประเทศกมัพูชา 

5,000,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

 
 

500,000 
 

500,000(10) 
 

100.00 
 

32 บจก. แคมโบเดีย 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 

จาํหน่ายอุปกรณ์สือสารโทรคมนาคมในประเทศ
กมัพูชา 

50,000,000  
(เรียล) 

100 
 

49 49.00 
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ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
33 บจก. สามารถ ยู-ทรานส์  

99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร 0-2502-6176 

จัดหา ติดตัง ดูแล บํา รุงรักษาระบบการขนส่ง  
พลงังาน  และสาธารณูปโภคต่างๆ 

 

500 100,000,000 
 

99,999,994 99.99 

34 บจก. สุวรรณภูม ิเอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์  
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2134-3556 
โทรสาร  0-2134-3558  

บริหารจดัการขยะในพืนทีบริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในลกัษณะครบวงจรตงัแต่การกอ่สร้าง   
จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัการขยะ   
การเกบ็ขน การคดัแยก และการกาํจดัขยะ       
(โดย ณ วนัที 14 ก.ย. 2559 ไดค้รบกาํหนดสัญญา
จา้งบริหารจดัการขยะในพืนทีดงักล่าว) 

50 5,000,000 
 

4,499,994 89.99 

35 บจก. วชัิน แอนด์ ซีเคียวริต ีซีสเตม็  
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6999   
โทรสาร  0-2502-6393 

จาํหน่าย รับเหมาติดตงัและซ่อมบํารุงระบบรักษา
ความปลอดภยัและระบบสือสารดา้นภาพและเสียง 
ทงัระบบทีมีสายและไร้สาย 

 
 

20 2,000,000 
 

1,400,000 70.00 

36 บจก. สามารถวิศวกรรม  
59 หมู่ที 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   12120 
โทร.  0-2516-1188 
โทรสาร   0-2516-4589 

 

ผลิตและจาํหน่ายเสาอากาศวิทยุ  โทรทัศน์ และ
จานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดทึบและโปร่ง และ
ให้บริการระบบสือสัญญาณภาพและเสียงครบ
วงจร รวมทังออกแบบและผลิต ผลิตภณัฑ์Metal 
Sheet หรือ โลหะภณัฑ์ต่างๆ ทีใช้กบังานระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ตูไ้ฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ตู้
ระบบโทรศัพท์ เคลือนที 3G / 4G ตลอดทัง
ผลิตภณัฑขึ์นรูปเหลก็ อลูมิเนียมและสังกะสีต่างๆ  

250 2,500,000 
 

2,499,994 99.99 

37 บจก. คอนแทค-อิน-วัน  
99/3 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 33  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2516-1188  
โทรสาร  0-2516-4589 

โรงเรียนอบรมการติดตงัจานรับสัญญาณดาวเทียม 1 100,000 
 

99,993(9) 99.99 

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

เป็นบริษัทโฮลดิ ง สําหรับการลงทุนในธุรก ิจ
สาธารณูปโภคในภูมิภาคอินโดจีน 

20,000,000 
(เหรียญสหรัฐ) 
 

17,000,000 17,000,000 100.00 

39 บจก. สามารถ เรดิเทค 
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.           0-2502-6278 
โทรสาร     0-2502-6584 

ดาํเนินธุรกจิทีเกยีวขอ้งกบัเทคโนโลยีทางรังสี 
อาทิ การขายเครืองมือวัดรังสีและให้บริการ
ตรวจวดัรังสี  และการบริหารจดัการโครงการดา้น
เทคโนโลยีรังสี 

80 8,000,000 7,999,993 99.99 
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ลําดับท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัฯ ถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
40 บจก. เทด้า 

99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2502-6904 

ทาํธุรกจิรับเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้า และระบบ
สา ยส่งไ ฟฟ้าแร งสูงแบบ คร บ วงจร   ตังแ ต่ 
ออกแบบ  จดัหาอุปกรณ์  กอ่สร้าง  ทดสอบ  และ
บาํรุงรักษา 

407.5 40,750,000 38,448,707 (11) 94.35 

41 บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2502-6904 

ทาํธุรกจิรับเหมาติดตงัอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า โดย
ออกแบบ  ติดตังและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ตลอดจนการบาํรุงรักษา 

15 150,000 149,998(12) 99.99 

42 บจก.  สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์  
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร 0-2502-6176 

ดาํเนินการบริหารจดัการ การกาํจดัขยะมูลฝอย
ใหก้บัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ น โดยทําการ
คดัแยกขยะ ทาํการผลิตเชือเพลิงขยะ (RDF) ทําการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือเพลิงขยะ ทําการบริหาร
จดัการขยะทีสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้(Recycle) 
และบริหารจดัการขยะในส่วนทีเหลือโดยวิธีฝัง
กลบหรือวิธีอืนๆ และธุรกจิอืนๆ ทีเกยีวเนือง 

50 5,000,000 4,999,800(11) 99.99 

43 บจก.  สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)  
No.40, Baho Street, Sanchaung Township, 
 Yangon, Myanmar  
 โทร.        (951) 657-792, 650-740  
โทรสาร (951) 650-466 

ใหบ้ริการและคาํแนะนําต่างๆ ทีเกยีวกบัการคา้ใน
ประเทศเมียนมาร์  รวมถึงการดาํเนินการทวัไป
อืนๆ ทีเกยีวขอ้งทงัหมด 

 
 

50,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

 

50,000 49,999(11) 99.99 

 

หมายเหต ุ
 

(1) ถือหุน้โดย บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
(2) ถือหุน้โดย บจก. สามารถ มลัติมีเดีย  
(3) ถือหุน้โดย บจก. ไอ-สปอร์ต 
(4)   ถือหุน้โดย บมจ. สามารถเทลคอม  
(5)  ถือหุน้โดย บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 
 (6) ถือหุน้โดย บจก. สามารถคอมเทค   
 
 
   
 

(7) ถือหุน้โดย บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
(8) ถือหุน้โดย บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
(9)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถวิศวกรรม   
(10)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง 
(11)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 
(12)   ถือหุน้โดย บจก. เทดา้ 
(13)   จาํหน่ายเงินลงทุนทงัจาํนวนใหก้บับุคคลธรรมดาทีเป็นผูถื้อหุน้เดิม  

เมือวนัที 16 มกราคม 2560 
         

 

 
  

   

 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

  16

 นอกจากนันเนืองจาก บริษทัฯ มีลักษณะเป็นบริษทั Holding Company  มีการลงทุนหลักในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของ
บริษทัฯซึงการดาํเนินธุรกจิในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุกบริษทัดังกล่าวถือเป็นธุรกจิหลักโดยมีขนาดของบริษทัฯ ทีประกอบธุรกจิหลักตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที สจ. 20/2555  เรืองการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนที
เกยีวกบัการอนุญาตใหบ้ริษทัทีประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ในบริษทัอืน (holding company) เสนอขายหุน้ทีออกใหม่  ซึงสรุปไดด้งันี 

 

1. มีขนาดของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกจิหลกัคิดเป็นร้อยละ 99.62  ของขนาดบริษทัจดทะเบียน  ซึงเป็นไปตามทีประกาศ
  ดงักล่าวกาํหนด  โดยกาํหนดไวที้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของขนาดบริษทัจดทะเบียน 

2. มีขนาดของบริษทัทีประกอบธุรกจิหลกัทุกบริษทัรวมกนั เมือเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัจดทะเบียนมีสัดส่วนคิดเป็น
  ร้อยละ 99.63 ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน   ซึงประกาศดังกล่าวกาํหนดไวที้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของขนาดของ
  บริษทัจดทะเบียน    

 
  ทงันี  บริษทัหลกัดงักล่าว มีขนาดต่างกนั หากพิจารณาความมีนัยสําคัญของธุรกจิ  โดยบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทีมีรายได้
ตงัแต่ร้อยละ  10  ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 3  บริษทั  คือ  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) บริษทั สามารถ คอมเทค จาํกดั 
และบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั  อย่างไรกต็าม  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกอบธุรกจิหลกัของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัดงักล่าวเพิมเติม   โดยสามารถดูรายละเอียด
ลกัษณะธุรกจิ  สัดส่วนการถือหุน้   และโครงสร้างรายไดข้องบริษทัดงักล่าวภายใตห้วัขอ้เรือง  “โครงสร้างธุรกจิ หน้า 7  ข้อมูลทัวไปของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม หน้า  9  และโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ หน้า 47  ” 
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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) กอ่ตงัขึนเมือวนัที  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดย
กลุ่มวิไลลกัษณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริมแรก 5 ลา้นบาท  เพือดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัการออกแบบและติดตงัระบบสือสารโทรคมนาคม บริษทัฯ 
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่ ปี 2536   

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิ โดยแบ่งกลุ่มธุรกจิออกเป็น  5  สายธุรกจิดงันี 

 

ลาํดับ 
 

กลุ่มธุรกจิ 
 

ลกัษณะธุรกจิ(*) 
สัดส่วน
รายได้(**) 
ปี 2559 

1 สายธุรกจิ ICT Solution and Service  ดาํเนินธุรกจิให้บริการระบบสารสนเทศและการสือสารโทรคมนาคมต่างๆ                  
ทงัดา้นโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ด้าน
เทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และธุรกิจ
แอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) โดย
ใหบ้ริการอย่างครบวงจร (Total Solutions and Services) ตงัแต่การให้คาํปรึกษา 
รับเหมา ออกแบบติดตัง บริหารจัดการ ตลอดจนการบาํรุงรักษาระบบให้แก่
องคก์รภาครัฐและเอกชน 

40.8% 
 

2 สายธุรกจิ Mobile Multimedia ดาํเนินธุรกจิครบวงจรดา้นการจาํหน่ายโทรศัพท์เคลือนที  และให้บริการขายส่ง
และขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทีในระบบ 3G รวมทังให้บริการสืออินเตอร์
แอ็คทีฟต่างๆ และการใหบ้ริการขอ้มูล  ข่าวสาร และสาระความบันเทิงทีทันสมัย 
ทงัยงัประกอบธุรกจิบันเทิง ผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางการสือสารใน
รูปแบบใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของผู ้ชมรายการผ่าน Mobile 
Application, Facebook, YouTube, Website ทงัในระบบ iOS และ Android 

24.6% 
 

 
 

3 สายธุรกจิ Call Center ดาํเนินธุรกจิดา้นการบริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกคา้สัมพนัธ ์(Contact Center 
/ Customer Management Service) ในรูปแบบการติดตงัระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล 
จดัหา และบริหารเจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ 

6.7% 
 

4 สายธุรกจิ Utilities and Transportations  ดาํเนินธุรกจิการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกจิผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าแกโ่รงงานกมัปอตซีเมนต์ ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกิจการ
ใหบ้ริการดา้นการออกแบบ กอ่สร้างและติดตงังานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร 

23.3% 
 

5 สายธุรกจิ Technology Related Services ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกจิการจําหน่ายรับเหมาติดตังและซ่อมบํารุงระบบรักษาความ
ปลอดภยัและระบบสือสารดา้นภาพและเสียง ทงัระบบทีมีสายและไร้สาย รวมทัง
ธุรกจิการใหบ้ริการบริหารจดัการขยะในพืนทีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

4.6% 
 
 

หมายเหต ุ:   (*)    รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ทีแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
   สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) 
 (**) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขาย งานตามสัญญาและบริการของบริษัทฯ ในปี 2559 

                                                                                                          

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการใน  ปี 2559  เท่ากบั 13,676 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยกาํไรขนัตน้ 2,635 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 19.27  ของยอดขาย โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 2,239  ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 16.13  ของรายไดท้งัหมด และมี
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 502  ลา้นบาท ขณะทีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 59 ลา้นบาท  โดยใน ปี 2559   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 71  ลา้นบาท    
 

 สายธุรกจิ ICT Solution and Service สามารถสร้างรายได้ให้กบับริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 40.8 ในขณะทีสายธุรกจิ Mobile Multimedia มีรายได้
ร้อยละ 24.6 สายธุรกจิ Call Center มีรายได้เท่ากบัร้อยละ 6.7 สายธุรกจิ Utilities and Transportations มีรายได ้ร้อยละ 23.3 และสายธุรกจิ 
Technology Related Services มีรายไดร้้อยละ 4.6 
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 โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกจิของแต่ละสายธุรกจิดงันี 
 

2.1 สายธุรกจิ ICT Solution and Service 
 
ดาํเนินธุรกจิบริการดา้นระบบสารสนเทศและการสือสารโทรคมนาคมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกจิหลกั ครบวงจรแบบ
บูรณาการ (Total Solutions & Services) ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชนัทนัสมยัรอบดา้น ประกอบดว้ย สายธุรกจิโครงสร้าง
เครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions)  สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology 
Solutions) และสายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกจิ (Business Application)  โดยมีบริษทัย่อยทีให้บริการ
หลายรูปแบบในลักษณะครบวงจร ตังแต่การให้คาํปรึกษา รับเหมาออกแบบ ติดตัง บริหารจัดการ และบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ใหบ้ริการแกห่น่วยงานเอกชนขนาดใหญ่  รัฐวิสาหกจิ  หน่วยราชการ โดยปี 2559 สาย
ธุรกจินีมีรายไดร้วม 5,583.2  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั สายธุรกจินีประกอบดว้ย บริษทั
ย่อย  14  บริษทั ดงันี บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จาํกดั บริษทั สามารถ
คอมเทค จาํกดั บริษทั สามารถ บรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  บริษทั 
สามารถ อินโฟเนต จํากดั บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั  บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั บริษทั เน็ท มีเดีย จาํกดั  บริษัท 
พอร์ทลัเน็ท จาํกดั  บริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั  บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั 

 
ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

 สายธุรกจิสารสนเทศและสือสารโทรคมนาคม ไดแ้บ่งลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการออกเป็น 3 สายธุรกจิ ดงันี 
 

1. สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 
 

ดาํเนินธุรกิจด้านระบบสือสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสือสารข้อมูลทีทันสมัยอย่างครบวงจร ตังแต่การให้
คาํปรึกษา สาํรวจ ออกแบบ ติดตงัและวางระบบ การบริหารจัดการ ตลอดจนการบาํรุงรักษา ได้รับความไวว้างใจ
จากองคก์รภาครัฐและเอกชนชันนาํ ด้วยความสามารถทีให้บริการทังในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการ
บริหารจดัการแบบ Outsource Service ภายใตค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร และความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารโครงการทีสร้างความมันใจในการส่งมอบงานคุณภาพ รวมถึงคุณภาพบริการในระดับสูงด้วย
มาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 
9001 ดา้นการควบคุมคุณภาพการบริการ พร้อมศูนยบ์ริการ 38 แห่ง ครอบคลุมทัวประเทศ และบริการจากศูนย ์
Network Operation Center (NOC) ทีใหบ้ริการับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขัดข้องให้กบัลูกค้า ตลอด 24 ชั วโมง ด้วย
บริการทีมุ่งเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั โดยโซลูชนัและบริการในสายธุรกจินี ไดแ้ก ่

โซลูชนัและเทคโนโลยีสาํหรับเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง 
-  บริการออกแบบ ติดตัง วางระบบ พร้อมบาํรุงรักษาเครือข่ายสือสารความเร็วสูงผ่านใยแกว้นําแสง ด้วย

เทคโนโลยีทนัสมยั ไดแ้ก ่DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ FTTX (Fiber to the X) 
- บริการสือสารความเร็วสูงหลายรูปแบบและเทคโนโลยีทัง Leased line, MPLS (Multiprotocol Label 

Switching) , DSL (Digital Subscriber Line) , Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

โซลูชนัและเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 
- โซลูชนัสาํหรับเทคโนโลยี 3G / 4G / LTE  
- โซลูชนัระบบ Digital Trunked Radio System และอุปกรณ์ Handset  
- บริการระบบสือสารขอ้มูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม : VSAT (Very Small Aperture Terminal), SCPC (Single 

Channel Per Carrier) และ iPStar 
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สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) มีบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั น 
เซอร์วิส จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการหลกั รวมถึงบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สามารถ อินโฟเนต 
จาํกดั บริษทัเอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทั ไอทีแอ๊บ โซลุท จาํกดั 
และบริษทั เน็ท มีเดีย จาํกดั 

 
นอกจากนี บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ยงัไดรั้บแต่งตังจากบริษทั Cisco Systems ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสือสารชนันาํของโลก ให้เป็นพนัธมิตรทางธุรกจิระดับสูงสุด หรือ Gold Certified Partner เพือร่วมมือใน
การยกระดบัการทาํตลาด การใหบ้ริการ และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทางดา้นผลิตภณัฑร์ะบบเครือข่ายและ
โซลูชนัของ Cisco เพือเสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 

 
โครงการทยีังไม่ได้ส่งมอบ 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีโครงการทียังไม่ได้ส่งมอบ ได้แก ่ระบบชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
โครงการระบบสือสัญญาณบนเครือข่ายใยแกว้นาํแสงความเร็วสูง โดยมีมูลค่างานทียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที  31 
ธันวาคม 2559 รวม  220.0  ลา้นบาท 

 

2.    สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) 
 

ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการวางระบบโซลูชนัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพือ
ประยุกตร่์วมสาํหรับตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ซึงรวมไปถึงโซลูชันสําหรับเทคโนโลยีชันสูงเฉพาะด้าน 
รองรับงานสําคัญของลูกค้าทีต้องการความถูกต้อง แม่นยาํ และมีความเสถียรสูง จัดทําขึนเพือลูกค้าแต่ละราย
โดยเฉพาะให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยบริการครอบคลุมตังแต่การให้คาํปรึกษา (Consulting Services)  
ดาํเนินงานวิศวกรรมทังด้านการออกแบบระบบและด้านการพฒันาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ (Engineering 
Design & Software Development) และการติดตัง (Implementation)  ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ 
(Professional Project Management) รวมถึงบริการบริหารจัดการ (Outsourcing Services) และบริการบาํรุงรักษา 
(Maintenance Services) ใหก้บัลูกคา้ทงัภาครัฐและเอกชนโดยรักษามาตรฐานการใหบ้ริการตามมาตรฐาน  ISO 9001 
และมาตรฐาน CMMI ซึงเป็นมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทวัโลก โดยบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัหลักของสายธุรกจิ รวมถึงบริษทั สามารถ
เทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมาร์ท เทอร์แวร์ จาํกดั ทีต่างได้รับการรับรอง CMMI Level 3 สําหรับโซลูชัน
และบริการทีสาํหรับสายธุรกจินี ประกอบดว้ย 

- Airport Solutions ได้แก ่ระบบ Common Use Terminal Equipment (CUTE), Common Use Self Service 
(CUSS), Airport Information Management System รวมถึงระบบ Advance Passenger Processing System 
(APPS)  

- Automatic Meter Reading (AMR) 
- Multimedia Solutions : IPTV, Video Conference System และอืนๆ 
- Security Solutions ไดแ้ก ่ระบบ CCTV, Suspect Alert/Search, Finger Print Security และ Cyber Security 
- Geographic Information System (GIS) 
- Digital TV Solutions : Transmission, Media Asset Management, Studio & Control Room 
- Energy Savings : Building Energy Management System (BEMS) 
- Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions 
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สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT (Enhanced Technology Solutions) นอกจากบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ที
เป็นบริษทัหลกัของสายธุรกจินีแลว้นนั ยงัมีบริษทั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ 
จาํกดั  และบริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
นอกจากนีบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ยงัเป็นตัวแทนจาํหน่ายหลัก (Strategic Reseller) ของซิต้า (SITA)  ผูน้าํ
ตลาดของโลกในดา้นการใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับสนามบินชนันาํทวัโลกอีกดว้ย 

 
 

 โครงการทยีังไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีโครงการทียงัไม่ได้ส่งมอบ ได้แก ่โครงการติดตังเพือปรับปรุงเครือข่ายระบบ
โทรคมนาคม โครงการปรับปรุงและพฒันาอุปกรณ์เชือมโยงเครือข่ายระบบสือสาร โครงการจดัซือและพฒันาระบบ 
Cloud Computing โครงการเพิมศกัยภาพระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference system) โครงการ
จา้งเหมาติดตงัระบบวิทยุสือสารเคลือนทีแบบดิจิตอล Digital Trunked Radio โครงการพฒันาและปรับปรุงเครือข่าย
สือสารและระบบดาวเทียม ซึงโครงการเหล่านีมีมูลค่างานทียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 รวม  711.6  
ลา้นบาท 

 
 3.    สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) 

 
ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการโซลูชนัและบริการดา้นซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ทีช่วยเพิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัหน่วยงานของรัฐบาลเพือการบริการประชาชน และให้กบั
หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรธุรกจิ เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงสร้างความพึงพอใจแกลู่กค้าและ
ผูใ้ชบ้ริการ  

 
สายธุรกจินีใหบ้ริการซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัทีหลากหลาย โดยกลุ่มบริษทัทีไดรั้บมาตรฐาน CMMI Level 3 ซึงเป็น
มาตรฐานสาํหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์คุณภาพ นอกจากนียงัใหบ้ริการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานแบบ
ครบวงจร  สายธุรกจินีมีบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัหลัก โดยโซลูชันและบริการของสาย
ธุรกจินีประกอบดว้ย 

 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) รวมถึงระบบ Customer Relationship 
Management (CRM) และระบบ Human Capital Management (HCM) 

  โซลูชนัระบบซอฟต์แวร์สําหรับกลุ่มลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงิน (Core Banking & Finance Solutions)
  

 บริการระบบการรับชาํระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบ Electronic Data Capture 
(เครือง EDC) ระบบ Smart Card รวมถึงบริการ Loyalty Services 

 บริการซอฟตแ์วร์ประยุกตส์าํหรับการแลกเปลียนขอ้มูลธุรกรรมทางธุรกจิผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electroic Data 
Interchange – EDI) บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือระบบ Supply Chain 
Management รวมถึงบริการ Cloud Computing   

 บริการระบบการเรียนการสอน e-Learning บริการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และ Digital 
Content รวมถึง Mobile Application 
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ข) การตลาดและการแข่งขัน 
 

1. การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
 

สายธุรกจิ ICT Solution & Service มีเป้าหมายทีจะเป็นผูใ้หบ้ริการ ICT แบบครบวงจรทีไดรั้บการยอมรับในความรู้  
ความชาํนาญ มีความน่าเชือถือจากกลุ่มลูกคา้องคก์ร และลูกคา้รายย่อย โดยผนวกความแข็งแกร่งในเครือข่ายกลุ่ม
สามารถ และพนัธมิตรเทคโนโลยีชนันาํต่างๆ ซึงการดาํเนินธุรกจิจะมุ่งพฒันาบริการแกโ่ครงการขนาดใหญ่ และ
โครงการทีมีการเติบโตต่อเนือง ดว้ยการมุ่งสร้างมูลค่าเพิมในบริการทีช่วยเพิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และลด
ตน้ทุนการดาํเนินการใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรธุรกจิ โดยมีรายได้จากการเป็นทีปรึกษา 
การพฒันาระบบงานโครงการ การออกแบบ การจดัซือและจดัหาอุปกรณ์และผูรั้บเหมา ตลอดจนให้บริการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและสือสารโทรคมนาคมทีพฒันาขึน  

 
สายธุรกิจต่างๆ ได้มีความร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีศักยภาพสูงมากขึนจาก
ความสามารถในการขยายสินคา้และบริการจากกลุ่มหนึงไปอีกกลุ่มหนึง ซึงเป็นการเพิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัและศกัยภาพการใหบ้ริการเทคโนโลยีสูงขึน  สาํหรับงานโครงการของหน่วยงานรัฐและเอกชนขนาดใหญ่
นนั บริษทัมุ่งเนน้การขยายธุรกจิไปสู่งานโครงการขนาดใหญ่มากขึนมากกว่าทีจะไปแข่งขันในงานขนาดเล็กทีมี
การแข่งขันด้านราคาสูง โดยบริษทัจะเน้นการสร้างมูลค่าเพิมและคุณภาพของสินค้าและบริการทีให้กบัลูกค้า 
รวมถึงเนน้การใหบ้ริการซึงสร้างรายไดป้ระจาํใหก้บับริษทั ซึงในการเสนอสินค้าและบริการจะใช้กลยุทธ์ร่วมมือ
กบัพนัธมิตรทางธุรกจิในการนาํเสนอสินคา้และบริการ และเข้าประมูลแข่งกบัคู่แข่งรายอืนๆ  นอกจากนีสําหรับ
งานบริการทีให้กบัลูกค้านัน บริษทัเน้นการให้บริการทีมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบทีมีความแม่นยาํและมีความ
เสถียรสูง สร้างความไวว้างใจให้กบัลูกค้า และดาํเนินการภายใต้มาตรฐานบริการระดับสากลเพือสร้างความพึง
พอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

 
2. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2559 มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 มากกว่าในปี 2558 ทีมีการเติบโตร้อยละ 2.81  โดยมี
ปัจจยัภายนอกมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า สําหรับปัจจัยสนับสนุนภายในมาจากการใช้จ่าย
ภาครัฐทีมีการขยายตัวต่อเนือง รัฐบาลมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานภายใต้
แผนปฏิบติัการดา้นคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559  และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ สําหรับการส่งออก
ปรับตวัดีขึน โดยเฉพาะในครึงปีหลงั นอกจากนีอตัราเงินเฟ้อทวัไปในปี 2559 อยู่ทีร้อยละ 0.21 
 
สาํหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) ในปี 2559 นนั สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจาย
เสียง กจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประมาณการมูลค่ารวมไวเ้ฉพาะของตลาด
สือสารไวที้ 597,584 ลา้นบาท2  ขยายตวัจากปี 2558 ร้อยละ 11.5 โดยแบ่งเป็นตลาดบริการสือสาร 341,850 ล้าน
บาท และตลาดอุปกรณ์สือสาร 255,734 ล้านบาท โดยตลาดอุปกรณ์สือสารมีมูลค่าอุปกรณ์โครงข่าย (Core 
Network Equipment and Infrastructure Cabling) 78,780 ล้านบาท  อุปกรณ์สือสารใช้สาย (Wireline Equipment) 
17,980 ลา้นบาท  อุปกรณ์สือสารไร้สาย 50,860 ลา้นบาท  และอุปกรณ์ปลายทาง (Handset) 108,114 ลา้นบาท2 

 
สําหรับประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2560 นัน คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึนทีร้อยละ 3.6 โดยมีช่วง
คาดการณ์ทีร้อยละ 3.1-4.1 ซึงมาจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐทีเพิ มขึน ได้แก ่โครงการลงทุน
โครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมทีจะเริมดาํเนินการได้ในปี 2560 เช่น โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า การ
กอ่สร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงโครงการพฒันาท่าอากาศยาน นอกจากนี การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนกจ็ะมีการขยายตัวร้อยละ 3.0 และ 2.7 ตามลาํดบั รวมถึงเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ทีคาดว่าจะมีการ
เติบโตมากขึน  สาํหรับเงินเฟ้อทวัไปคาดว่า จะอยู่ในอัตราร้อยละ 1.8 อันส่งผลมาจากแนวโน้มราคาพลังงานทีจะ
เพิมสูงขึน1 
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ดา้นตลาดสือสารโทรคมนาคมในปี 2560 ทางศูนยว์ิจัยกสิกรไทยคาดว่า จะมีการเติบโตร้อยละ 4.63 จากบริการ
สือสารขอ้มูลทีมีการเนน้สร้างรายไดเ้สริมจากธุรกจิบนัเทิงออนไลน ์และโซลูชนัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ3 มี
การเติบโตในการใช้ Mobile Internet Broadband มากขึนในการใช้ชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคม ซึงจะทาํให้
ภาคเอกชนในภาพรวมมีการลงทุนในการขยายโครงข่าย 4G  โครงข่ายใยแกว้นาํแสง  บริการศูนยจ์ัดเกบ็ข้อมูลที
เติบโตตามคอนเทนต์ มหาศาล รวมถึงบริการ Cloud Computing  การบริการโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Infrastructure as a Service : IaaS) และการใหบ้ริการพฒันาซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ต (Software as 
a Service : SaaS)  จะมีการเติบโตสูงขึน เช่น ซอฟตแ์วร์สาํหรับการบริหารจดัการสินคา้คงคลัง ระบบบัญชี  ระบบ 
Business Intelligence ไปจนถึงบริการ Big Data Analytics เนืองจากเป็นทีตอ้งการของภาคธุรกจิเพือเพิมศักยภาพ
การแข่งขัน รวมถึง Cyber Security ทีช่วยเพิมการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสือสารข้อมูลออนไลน์ในยุค
ดิจิทลั   

 
ปัจจยัจากการผลกัดนันโยบายของภาครัฐ จะทาํใหภ้าพรวมตลาด ICT  มีการเติบโตสูงขึน เช่น นโยบายประเทศไทย 4.0 
ทีจะช่วยให้มีการนาํ ICT มาใช้สร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) มากขึน อีกทัง นโยบาย National Broadband ทีจะทาํให้เกดิการประมูลติดตังโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าสู่ชุมชน ในระดับหมู่บ้าน ในปี 2560  นอกจากนี การผลักดันนโยบาย National e-Payment หรือ
โครงการพฒันาโครงสร้างพืนฐานระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของภาครัฐ ทีเป็นรูปธรรมมาก
ขึน และจะเห็นการเติบโตของธุรกจิทีเกยีวขอ้งไดช้ดัเจนในปี 2560 เป็นตน้ไป 

 
 ดังนัน การแข่งขันในอุตสาหกรรม ICT จะเติบโตสูงขึน มีการแข่งขันเพือสร้างมูลค่าเพิม มีการเรียนรู้เพือการ
เขา้ถึงความตอ้งการลูกค้าให้มากขึน นอกเหนือไปจากการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ ผูใ้ห้บริการจะมีการ
เตรียมความพร้อมในเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในดา้น IoT (Internet of Things) ทีจะ
ทาํใหอุ้ปกรณ์เครืองใชต่้างๆ ในชีวิตประจาํวนัสามารถติดต่อสือสารระหว่างกนั และถูกควบคุมการปฏิบัติการด้วย
ระบบเซ็นเซอร์ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต3 นอกจากนี International Data Corporation (IDC) ได้คาดว่าองค์กร
ต่างๆ ในประเทศไทยจาํนวนมากจะเริมมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการปรับเปลียนตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital 
Transformation – DX) ในปี 25604  ซึงจะทาํใหผู้ใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรม ICT มีการแข่งขนัเพือสร้างแพล็ตฟอร์ม
ต่างๆ ทีจาํเป็น เพือรองรับการใหบ้ริการองคก์รเหล่านนั 

 
นอกจากนี ยงัมีการเกิดใหม่ของธุรกิจในลักษณะ Digital Tech Startup ซึงเป็นกลุ่มธุรกจิทีใช้นวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกจิบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน ์ซึงมีการขยายตวัของธุรกจินีอย่างต่อเนือง มี
กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาดาํเนินธุรกจิในตลาดมากขึน มีการคิดค้นรูปแบบธุรกจิ (Business Model) ใหม่ๆ 
ตลอดจนสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีหลากหลายเพิ มมากขึน5  โดยจะมีผูป้ระกอบการโทรคมนาคม และใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุนหรือเข้าร่วมลงทุน กจ็ะเป็นส่วนหนึงทีทาํให้ตลาดมีการแข่งขนั
สูงขึนมาก  
  
อย่างไรกต็ามการแข่งขนัทีสูงขึน อาจส่งผลใหต้ลาดมีการเติบโตขึน แต่มีการเติบโตในอัตราทีลดลง เนืองจากการ
แข่งขันด้านราคา โดยการแข่งขันด้านราคาและการตลาดจะเข้มข้นขึน หากเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศไม่
เป็นไปตามทีคาดการณ ์จึงจาํเป็นตอ้งติดตามปัจจยัความเสียงต่างๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม เช่น ความผนั
ผวนของเศรษฐกจิโลก การเติบโตของประเทศคู่คา้  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงการ
ลงทุนภาคเอกชน  
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ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

สายธุรกจิ ICT Solution &  Service มีการจดัหาผลิตภณัฑใ์นดา้นระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
จากผูผ้ลิต และตวัแทนจาํหน่ายจากทงัภายในและภายนอกประเทศ สําหรับนาํมาใช้ในแต่ละโครงการ เพือให้บรรลุซึง
วตัถุประสงคข์องลูกคา้  ซึงการจัดหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องนาํเข้าจากต่างประเทศ เนืองจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็น
อุปกรณ์สือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดบัสูงทีซับซ้อน และยงัไม่มีผูผ้ลิตภายในประเทศ ซึงจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีลูกคา้กาํหนด อย่างไรกต็ามบริษทัไม่มีปัญหาจากการผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหนึง  เนืองจากสามารถจัดซือจาก
ผูผ้ลิตอุปกรณ์หลายราย   ทังในแถบยุโรป อเมริกา และในเอเซีย โดยบริษทัไม่มีนโยบายในการสั งซือผลิตภัณฑ์และ
บริการล่วงหนา้ เนืองจากโครงการต่างๆ  ทีบริษทัดาํเนินการจะมีกาํหนดลกัษณะ และ/หรือคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์และ
บริการแตกต่างกนัไป  ทงัทีขายและส่งมอบใหลู้กคา้ รวมถึงการพฒันาสารสนเทศและข้อมูลธุรกจิ เพือสร้างบริการทีมี
มูลค่าเพิมบนเครือข่าย สือสาร และด้วยการประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกจิทีมีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถจัดหา
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ซึงเป็นการเพิมขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอืน 
และใชป้ระโยชนจ์ากการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารทีทนัสมยัมาประยุกตใ์ช ้

 
ในส่วนของการใหบ้ริการติดตงั การบริหารจดัการ และบริการหลงัการขาย ส่วนใหญ่ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการติดตัง
เอง โดยใชที้มงานภายในของบริษทัซึงผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์   ตลอดจนมีความชาํนาญเกยีวกบัการติดตัง
ระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศเป็นอย่างดี  มีศูนยข์อ้มูล Data Center ทีทนัสมยัและมีเครือข่ายบริการดา้นเทคนิคและ
การบาํรุงรักษาอยู่ทั วประเทศ ซึงรองรับการให้บริการแบบ 24 x 7 โดยมี 38 ศูนยบ์ริการทัวประเทศ ทังนีบริษทัได้มี
พนัธมิตรทางธุรกจิจาํแนกตามสายธุรกจิ ไดแ้ก ่

 

 ดา้นโซลูชนัระบบเครือข่าย   : Cisco,  Nokia, Motorola, Juniper, Paloalto 
 ดา้นเครือข่ายสือสาร     : TOT, CAT, TRUE, AIS, DTAC, UIH, ADC, SYMPHONY, ThaiCom 
 ดา้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ : SITA, IBM, EMC, Hitachi, Dell, Polycom, NEC, NICE 
 ดา้นซอฟตแ์วร์ระบบ  :  SAP, Oracle, Microsoft, Ingenico, Opentext 
 

   
-------รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน)------ 
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2.2 สายธุรกจิ  Mobile Multimedia 
            

ดาํเนินธุรกจิครบวงจรดา้นการจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที  และใหบ้ริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทีในระบบ 
3G รวมทังให้บริการสืออินเตอร์แอ็คทีฟต่างๆ และการให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร และสาระความบันเทิงทีทันสมัย ทังยัง
ประกอบธุรกจิบนัเทิง ผูผ้ลิตรายการโทรทศันผ์่านช่องทางการสือสารในรูปแบบใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของผูช้ม
รายการผ่าน Mobile Application, Facebook, YouTube, Website  ทังในระบบ  iOS และ Android   ประกอบด้วยบริษทัย่อย
และร่วม 12 บริษทั ดงันี บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) บริษทั สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทั ไอ-โม
บาย พลสั จาํกดั บริษทั ซีเคียวเอเชีย จาํกดั บริษทั เทเลคอนเนค จาํกดั บริษทั ซิมทูแอซเซ็ท จาํกดั บริษทั สามารถ มัลติมีเดีย 
จาํกดั บริษทั เอ็นเตอร์เทนเมน้ทท์รี จาํกดั บริษทั โฟอินิแคส จาํกดั บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดับริษทั ไอ-สปอร์ต มีเดีย จาํกดั 
และบริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชัน จาํกดัโดยมีบริษทัทีเป็นธุรกจิหลักของสายธุรกจิคือ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทั สามารถ มัลติมีเดีย จาํกดั โดย ปี 2559 สายธุรกจิ Mobile Multimedia มีสัดส่วนรายได้เท่ากบั 3,357.3 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  

 
  ก)     ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ  

  
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของสายธุรกจิ Mobile Multimedia แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี 
 
 1.      Mobile Business ซึงมี 2 ธุรกจิหลกั คือ  

 
โทรศัพท์เคลือนท ี  

 โทรศพัทเ์คลือนทีแบรนด ์ i-mobile แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก ่
 กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทเบสิกโฟนภายใตชื้อผลิตภณัฑ ์“ฮิตส์” (Hitz) เป็นโทรศพัทเ์คลือนทีทีใชง้านง่ายราคา

ย่อมเยา 
 กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทสมาร์ทโฟน ภายใตชื้อผลิตภัณฑ ์“ไอ-สไตล์ ” (i-STYLE)เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดที์นาํเสนอในระดบัราคาทีเขา้ถึงได ้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประ เภทสมาร์ทโฟนภ ายใต้ชือ ผลิตภัณฑ์  “ไอคิว ” (IQ)เป็นโท รศัพท์สมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดที์มีความโดดเด่นดว้ยประสิทธิภาพและวสัดุคุณภาพทีเหนือกว่าคู่แข่งในระดับ
ราคาเดียวกนั 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ท โฟนภายใต้ชือผ ลิตภัณฑ์  “ไอคิวแซท ” (IQZ) เป็นโท รศัพท์สมาร์ท โฟน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดร์ะดบัพรีเมียมทีมีประสิทธิภาพสูงทดัเทียมกบัแบรนดร์ะดบัโลกโดดเด่นดว้ยการ
ออกแบบและวสัดุทีมีคุณภาพ 

 
โดยในปี 2560  บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) จะมีการออกผลิตภณัฑ ์โทรศพัท์เคลือนทีกลุ่มใหม่ขึน
ทดแทน 4 กลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ในช่วงตงัแต่ไตรมาสที 2 เป็นตน้ไป ซึงจะมีจุดเด่นของแต่ละกลุ่มทีแตกต่างกนัไป 
เพือตอบสนองความตอ้งการของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกคา้อย่างเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงันี 
 
 กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทสมาร์ทโฟนภายใต้ชือผลิตภัณฑ ์“เอ๊กซ์ ซีรีย”์ (X Series) เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดที์ใชง้านง่ายราคาย่อมเยา 
 กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทสมาร์ทโฟน ภายใต้ชือผลิตภัณฑ ์“วาย ซีรีย”์ (Y Series) เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดที์นาํเสนอในระดบัราคาทีเขา้ถึงได ้
 กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทสมาร์ทโฟนภายใต้ชือผลิตภัณฑ ์“แซด ซีรีย”์ (Z Series) เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดที์มีความโดดเด่นดว้ยประสิทธิภาพและวสัดุคุณภาพทีเหนือกว่าคู่แข่งในระดับ
ราคาเดียวกนั 
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นอกจากนีแลว้ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) ยงัเป็นตัวแทนจาํหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์
ต่างๆ ไดแ้ก ่Huawei, OPPO และ Samsung และยงัมีแผนในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบรนดช์นันาํอืนๆ  เพิมขึนอีก
ทังยังมีการจําหน่ายอุปกรณ์เสริมอืนๆ เช่น แบตเตอรีสํารองแบบพกพา (Power Bank) ทีชาร์จไฟสําหรับ
โทรศพัทเ์คลือนที และกรอบใส่สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ 

 
SIM   มีศูนยบ์ริการซ่อม  (O’Fix)   และจุดบริการรับชาํระเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลือนทีผ่านร้านสาขา Open by  
i-mobile  และร้านตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัฯ บริการของร้าน Open by i-mobile นนั ครอบคลุมทังกอ่นและหลัง
การขาย โดยการใหค้าํแนะนาํแกลู่กคา้เกยีวกบัวิธีการเลือกประเภทและรุ่นของโทรศพัทเ์คลือนทีใหต้รงกบัลกัษณะ
การใชง้านของลูกค้าแต่ละราย ซึงรวมถึงการให้ความรู้และแนะนาํวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง นอกจากนียงัแนะนาํ
เนือหาขอ้มูลต่างๆ  ทีเป็นประโยชนแ์ละเหมาะสมกบัการใชง้านและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายด้วย 
โดยทางร้านจะจดัเตรียมเอาไวพ้ร้อมใหบ้ริการ ลูกคา้สามารถดาวนโ์หลดได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ i-mobile หรือ
ใหเ้จา้หนา้ทีประจาํร้านสาขาอาํนวยความสะดวกให้กไ็ด้เช่นเดียวกนั ในส่วนของการให้บริการหลังการขายนัน 
SIM จะมีศูนยบ์ริการซ่อมทวัประเทศ ซึงจะทาํการตรวจเช็คและซ่อมโทรศัพท์เคลือนที โดย SIM มีการจัดเครือง
สาํรองไวใ้หลู้กคา้นาํกลบัไปใชง้านในระหว่างการซ่อมดว้ย 

 
 การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทรีะบบ 3G (MVNO) 

 

บริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั (“IMP”)ประกอบธุรกจิใหบ้ริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศพัทเ์คลือนที 3G บน
คลืนความถีย่าน 2.1 GHz ครอบคลุมพืนทีใหบ้ริการกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวดัหลักทัวประเทศ ด้วยจาํนวน
สถานีฐานกว่า 5 พนัสถานี โดย IMP ซือบริการสาํเร็จรูป (เลขหมายโทรคมนาคมและ Airtime) จากบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) เพือนาํมาใหบ้ริการต่อภายใตแ้บรนด ์i-mobile 3GX แกก่ลุ่มผูใ้ชบ้ริการทวัไป (End user) และกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการระดับองค์กร (Corporate user) โดยปัจจุบันIMPมีบริการหลักอยู่ 5 บริการ ได้แก ่บริการ Voice call         
,Video call, Data (Mobile internet), SMS, MMS, International call และบริการเสริมต่างๆ เป็นตน้ 
 
นอกจากนีบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนามในสัญญากบัทางบริษทั กสทโทรคมนาคม จาํกดั  
(มหาชน) (กสท) ผูใ้หบ้ริการโครงข่าย 3G บนคลืนความถีย่าน 850 MHz เมือวนัที 22 ตุลาคม 2558 โดยโครงข่าย
ของกสท มีพืนทีใหบ้ริการทวัประเทศ ดว้ยจาํนวนสถานีฐานกว่า 14,000 สถานี สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายหลัก
ของบริษทัและไดเ้ปิดใหบ้ริการมาภายใต ้แบรนด ์Open ตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2559    

  
2.     Non-Mobile Business  

 

การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทงิในรูปแบบมัลติมีเดีย 
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั  (“BUG”)ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงทีทันสมัย ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการในการใชชี้วิตประจาํวนัของกลุ่มผูใ้ชง้านทุกเพศทุกวยัในรูปแบบของเสียง (Voice) จาก BUG 1900, 
BUG 1113  และการให้บริการในรูปแบบข้อความ เสียง และภาพ, Multimedia หรือ Application จาก BUG โดย
ผ่านอุปกรณ์สือสารหลายช่องทาง (Multi-Devices) เช่นการพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนยร์วมนักพยากรณ์และการดู 
ดวง (Horoworld.com) ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นไลฟ์สไตล์ “กนิดืมเทียว” (www.EDTGuide.com)ผ่านสือหลากหลาย 
เช่น สือสิงพิมพ ์รายการโทรทศัน ์แอพพลิเคชนับนอุปกรณ์ทนัสมัย รวมทังประกอบธุรกจิบันเทิง  ผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน ์ผ่านช่องทางในการสือสารในรูปแบบใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของผูช้มรายการผ่าน Mobile 
Application, Facebook, YouTube, Website ทงัระบบ iOS และ Android 
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ข)    การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  

1.   กลยุทธ์ทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
            

1.1) Mobile Business 
SIM ยงัคงมุ่งมนัในการสร้างแบรนด ์i-mobile ให้เป็นทีรู้จักผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ใน
ราคาทีคนไทยเขา้ถึงได ้ดว้ยประสิทธิภาพการทาํงานทีเหนือกว่าคู่แข่งในระดบัราคาเดียวกนั นอกจากนี SIM 
ยงัคงพฒันาคุณภาพของศูนยบ์ริการอย่างต่อเนืองด้วยการลดระยะเวลาการซ่อม และมีบริการเครืองสํารอง
ระหว่างการซ่อมเครือง 

 
SIM สือสารกบัตลาดเพือสร้างการรับรู้ใหแ้กลู่กคา้ผ่านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกจิกรรมส่งเสริมการขาย 
ทงัในรูปแบบ Above the Line เช่น การลงโฆษณาตามสือต่างๆ ทังทางโทรทัศน์ วิทยุ สิงพิมพแ์ละดิจิตอลมีเดีย 
และในรูปแบบ Below the Line เช่น การจัดทาํกจิกรรม ณ จุดขาย รวมถึงกิจกรรมโรดโชวท์ั วประเทศอย่าง
ต่อเนือง และมีการสือสารกบัลูกคา้ผ่านโซเชียลมีเดียและบทความรีวิวผลิตภณัฑต์ามเวบ็ไซตต่์าง  ๆอีกดว้ย 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

SIMแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่มตามลกัษณะการใชง้านโทรศพัท์เคลือนทีและรูปแบบการใชชี้วิต ดงันี 

 กลุ่มที 1 คือผูที้ชืนชอบเทคโนโลยีทีทนัสมยัชอบความตืนเตน้และทา้ทายสิงใหม่และมีความต้องการใช้
งานสมาร์ทโฟนทีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและทรงประสิทธิภาพ 

 กลุ่มที 2  คือผูที้มีความคุน้เคยในการใชง้านสมาร์ทโฟนและตดัสินใจเลือกซือสมาร์ทโฟนตามการใชง้านจริง 
 กลุ่มที 3  คือผูที้ต้องการเปลียนจากฟีเจอร์โฟนมาเป็นสมาร์ทโฟนโดยมองหาสมาร์ทโฟนทีมีราคาไม่

แตกต่างจากฟีเจอร์โฟนมากนกัแต่สามารถตอบสนองประสบการณ์การใชง้านแบบสมาร์ทโฟนได ้
 กลุ่มที 4 คือผูที้ยงัพอใจกบัโทรศัพท์เคลือนทีแบบฟีเจอร์โฟนซึงยงัคงใช้งานง่ายแต่รองรับการใช้งาน

มลัติมีเดียอืนๆ ดว้ย 
 กลุ่มที 5 คือผูที้ใชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีเพือการโทรออกและรับสายเป็นหลกั 

 
 การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทรีะบบ 3G(MVNO) 
 กลยุทธ์ความยืดหยุ่นด้านราคา (Price Strategy) 

IMP เนน้ใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาเป็นหลกัสาํคญัในการแข่งขนักบัผูใ้หบ้ริการโทรศัพท์เคลือนทีรายอืนโดยมอบ
ความคุม้ค่าสูงสุดในการใชง้านใหก้บัผูใ้ช้บริการของ IMPโดยมีโปรโมชันแพ็กเกจให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน
อย่างหลากหลายเพือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 
ในส่วนของ Open เน้นโปรโมชันแพ็กเกจให้ผู ้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่าซึง
ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพืนทีทัวประเทศ ในอัตราค่าบริการที
สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

 
ในส่วนของ SIM มุ่งเนน้ทีจะพฒันาผลิตภณัฑโ์ทรศพัทเ์คลือนทีทีมีเทคโนโลยีทีลาํสมัยกว่าคู่แข่ง ในราคาที
ลูกคา้เขา้ถึงได ้และตอบสนองความเปลียนแปลงทางดา้นโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 4G โดยหลักการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์บริษทัฯจะมุ่งเนน้ไปทีคุณสมบติัการใชง้านทีมีความเสถียรและใช้งานง่าย เพือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy)  

i-mobile 3GX และ Open มีการนาํเสนอแพก็เกจบริการทีมีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีมี
พฤติกรรมการใชง้านทีแตกต่างกนั โดยแพ็กเกจบริการที i-mobile 3GX และ Openได้นาํเสนอในปี 2559 ที
ผ่านมา มีดงันี 

 
 Bundled package กบัเครืองลูกข่ายของ  i-mobile 

แพก็เกจดงักล่าวเป็นแพก็เกจทีทาํให ้i-mobile 3GX  ประสบความสาํเร็จในการขยายฐานผูใ้ชบ้ริการ 3G 
ไดเ้ป็นจาํนวนมากและเป็นการเพิมมูลค่าของผลิตภณัฑโ์ดยรวม (value proposition) กบัการจดัจาํหน่าย
เครืองลูกข่าย และบริการ content ในรูปแบบ mobile application อีกด้วยโดย Open ได้ดาํเนินการใน
แนวทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ในการรองรับการใชง้านของลูกคา้ใหไ้ดท้วัประเทศ 

 
 Smartphone Package 

แพก็เกจสาํหรับการโทรและเชือมต่ออินเตอร์เน็ตสาํหรับเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีมีการใช้งานสมาร์ทโฟน
เป็นหลกัโดย  i-mobile 3GX  นาํเสนออตัราค่าบริการหลากหลายระดบัราคาตังแต่เดือนละ 199  จนถึง 699 
บาทต่อเดือนเพือเจาะกลุ่มลูกคา้ทีเป็นกลุ่ม  Entry level  จนถึงกลุ่ม  Premium level  สาํหรับ Openไดเ้จาะกลุ่ม
ลูกคา้ทีตอ้งการใชง้านอินเตอร์เน็ตทีครอบคลุมทุกพืนที และเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าทีต้องการควบคุม
ค่าใชจ่้ายจากการใชง้าน 

 กลยุทธ์ด้านการสือสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

ในช่วงปีทีผ่านมา  i-mobile 3GX และ Open เน้นการสือสารทางการตลาด Below the line  และการใช้สือ 
Online เป็นหลัก โดยการจัดกจิกรรมทางการตลาด (Event marketing) ตามงานแสดงสินค้าทางด้านไอที
สําคัญอย่างต่อเนือง เช่น งาน Mobile Expo และงาน Commartเป็นต้นซึงในส่วนของ Open เน้นการทํา
โฆษณาผ่านสือออนไลน ์(Online marketing) เป็นหลกั เนืองจากเป็นสือทีมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ในส่วนของ SIM สาํหรับปี 2559 มีการเนน้สือสารทางการตลาดแบบ Below the line และ Digital Marketing 
เป็นหลกัโดยจะมีการจดักจิกรรมทางการตลาด ของทงับริษทัฯ เอง และร่วมกบัแบรนด์ชันนาํต่างๆ ในหน้า
ร้าน Open by i-mobile และจะมีกจิกรรม Road Show ไปยงัสถานทีต่างๆ เพือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน
แต่ละกลุ่ม และมีแผนจะเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้โทรศพัทเ์คลือนที Mobile Expo อีกดว้ย 

 
กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Strategy)  

 การใหบ้ริการหลงัการขายนนั  i-mobile  3GX และ Open แบ่งงานด้านบริการหลงัการขายออกเป็น 4 ประเภทหลกั ดงันี 
 

 บริการรับเรืองร้องเรียนปัญหาในการใชง้าน 
ปัจจุบัน  i-mobile 3GX และ Open มีช่องทางติดต่อสือสารกบัผูใ้ช้บริการผ่าน 3 ช่องทางหลักๆ คือ    
Call center, LINE, Facebook ในการอาํนวยความสะดวกสบายในการติดต่อกบั i-mobile 3GX ซึงทัง            
3 ช่องทางลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาหรือปรึกษาปัญหาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านหน้าร้าน Open by i 
mobile ทุกสาขาทวัประเทศ หรือสามารถสือสารผ่าน call center ไดต้ลอด 24 ชวัโมง 
 

 บริการเติมเงิน 
ในปัจจุบัน  i-mobile 3GX  และ Open มีช่องทางให้บริการเติมเงินครบทุกช่องทางเทียบเท่ากบั                 
ผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลือนทีรายอืนๆสําหรับช่องทางเติมเงิน Offline เช่นร้าน i-mobile ตัวแทนจัด
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จาํหน่ายร้านสะดวกซือหา้ง  Hyper mart ตูA้TM  ตูบุ้ญเติม  ร้านหนงัสือชนันาํ, U top up, Call center เป็น
ต้นช่องทางเติมเงิน Online  เช่น Internet banking, Mobile banking, เว็บไซต์ของ  i-mobile 3GX    
(www.i-mobile3gx.com), i-mobile 3GX mobile application, Paysbuy  เป็นตน้ 
 

 บริการชาํระค่าบริการรายเดือน 
ในปัจจุบนั  i-mobile 3GX  มีช่องทางรับชาํระค่าบริการรายเดือนครอบคลุมในทุกรูปแบบเทียบเท่ากบั  
ผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลือนทีรายอืนๆทังช่องทาง  Offline  และ Online โดยช่องทาง  Offline เช่น    
ร้าน i-mobile, Counter service, ตูA้TM และเคานเ์ตอร์ธนาคารหักค่าบริการผ่านบัตรเครดิตห้าง Tesco 
Lotus, Big C เป็นตน้ สาํหรับช่องทาง Online  เช่น  Internet banking, Mobile banking เป็นตน้  สําหรับ 
Openในปี 2559 ยงัไม่ไดร้องรับการใหบ้ริการแบบรายเดือน 
 

 แอพพลิเคชนั  i-mobile 3GX 
IMP ได้เปิดตัวแอพพลิเคชัน  i-mobile 3GX  ให้บริการกบักลุ่มผูใ้ช้บริการระบบเติมเงินเพืออาํนวย
ความสะดวกเช่นตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ โบนสัคงเหลือ ช่องทางในการสมคัรแพก็เกจเสริมช่องทาง
ในการเติมเงินและช่องทางในการตรวจสอบและรับสิทธิพิเศษต่างๆ  รวมถึงเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลและการให้บริการของบริษทัในเครือ เช่น ข้อมูลกนิดืมเทียว จาก EDT guide    
และขอ้มูลทาํนายดวงจาก HoroWorld เป็นตน้ 

 
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายที  i-mobile  3GX และ  Open  ไดด้าํเนินกจิกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนืองในปี  2559 
จะเป็นกลุ่มลูกคา้ประเภท Budget user โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ดงันี  

 กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตามเมืองเศรษฐกจิหลกั  ๆ
 กลุ่มพนกังานโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
 กลุ่มขา้ราชการ 
 กลุ่มลูกคา้องคก์ร(Enterprise and SME) 
 

1.2)   Non-Mobile Business 

BUG มุ่งมนักบัการคดัสรรเนือหาสาระใหม่ๆ ทนัต่อเหตุการณ์และยุคสมัย เพือให้ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการพฒันารูปแบบในการนาํเสนอทีแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เช่น ธุรกจิ 
Horoworld  ทีไม่ไดห้ยุดเพียงแค่การรับดูดวงทางหนา้ร้าน เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์แต่ BUG ต่อยอดไปถึงการ
รับจัดกิจกรรมพิเศษทีเกยีวข้องกบัโหราศาสตร์ตามรูปแบบทีลูกค้าต้องการ นอกจากนี BUG ยังพัฒนา 
Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกตส์าํหรับอุปกรณ์เคลือนทีเพือเพิมช่องทางในการสือสาร
กบัลูกคา้มากขึนซึงเพิมยอดขายไดอี้กทางหนึงดว้ย 

ดว้ยความทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียด ธุรกจิ EDT GUIDE จึงมีการเติบโตBUGจึงขยายธุรกจิมากกว่าการ
บริหารผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยการจดัทาํสือสิงพิมพเ์พือจาํหน่ายและแจกฟรี การจดัทาํรายการโทรทศัน ์“EDT by 
Travel Channel Thailand” เพือสร้างแบรนด ์EDT GUIDE ใหเ้ป็นทีรู้จกัมากยิงขึน รวมถึงการพฒันา e-book 
และแอพพลิเคชนั เพือใหบ้ริการของเราเขา้ลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ BUG คือคนทุกเพศทุกวัยทีต้องการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล เพือตอบสนองการใช้
ชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทวัไป และสาระความบนัเทิงต่างๆผ่านบริการ BUG หรือขอ้มูลเกยีวกบัดวง
ชะตาผ่านทางบริการ  Horoworld  หรือขอ้มูลเพือการสังสรรคอ์ย่างบริหาร EDT Guide ซึง BUG  เชือว่าขอ้มูล
เหล่านีเป็นขอ้มูลทีอยู่ในความสนใจของลูกคา้ทุกกลุ่ม ไม่จาํกดัเฉพาะอยู่ทีสายอาชีพ รายได ้หรือถินฐาน 

 
2. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

2.1)    Mobile Business 

    โทรศัพท์เคลือนท ี
SIM มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์่านหนา้ร้าน Open by i-mobile ไฮเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายเครืองใช้ไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ กลุ่มร้านขายอุปกรณ์สือสาร กลุ่มร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านคา้ของผูใ้หบ้ริการโครงข่าย รวมถึง
เวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ และการจาํหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์i-mobile ในรูปแบบของ Online Store 

นอกจากนี SIM ยงัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของการค้าส่ง ให้กบัตัวแทนจาํหน่ายโดยสินค้าทังหมดจะ
ไดรั้บการประกนัคุณภาพจาก SIM 

 

การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทรีะบบ 3G(MVNO) 
ในปี 2559  นนั IMP เนน้กระจายทีมงานขายตรง (Direct sales) และสร้างเครือข่ายตัวแทนจาํหน่ายซิมการ์ด
และเติมเงินรายย่อย เพือกระจายซิมการ์ดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนีช่องทางที  IMP ยงัคงจัด
จาํหน่ายในช่องทางเดิมที  IMP มีอยู่ ดงันี  

 ร้าน  Open by i-mobile  
 ตวัแทนจดัจาํหน่าย (Dealer)  
 ร้านสะดวกซือ (Convenient store) เช่น 7-11, Tesco Lotus Express 
 Hyper Mart เช่น Tesco Lotus 
 IT Chain เช่น Banana IT, IT City, J.I.B Computer, M-Link  
 Corporate Sale โดยแบ่งทีมงานตามประเภทขององคก์รเช่นกลุ่ม  Enterprise กลุ่ม Government กลุ่ม SME  

 

2.2)    Non-Mobile Business 
เนืองจาก  BUG  ตระหนกัดีว่าลูกค้าของเรามีความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบทีแตกต่างกนัไป
BUG จึงพยายามนาํเสนอบริการผ่านช่องทางทีหลากหลาย เพือใหลู้กคา้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
ทีสุด โดยอาจแยกตามประเภทของบริการได ้ดงันี 

 BUG 1900 ใหบ้ริการผ่านระบบตอบรับอตัโนมติัทางโทรศพัทแ์ละใหบ้ริการในรูปแบบของสือผสม 
 BUG 1113 ใหบ้ริการผ่านเจา้หนา้ทีรับสาย 
 Horoworldใหบ้ริการผ่านเวบ็ไซตโ์ทรศพัทแ์ละกจิกรรมพิเศษ 
 EDT ใหบ้ริการผ่านทางเวบ็ไซตสื์อสิงพิมพแ์ละรายการโทรทศัน ์

 
3.      ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน  

            
3.1)   Mobile Business 

 

โทรศัพท์เคลือนท ี
สภาพการแข่งขัน 
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ปัจจุบันโทรศัพท์เคลือนทีเป็นสิงจาํเป็นสําหรับชีวิตประจาํวนัของคนในสังคม จากผลการสํารวจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 โดยสํารวจจาก
ประชากรอายุ  6 ปีขึนไปทงัสินประมาณ 62.8 ลา้นคน  พบว่ามีผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีเพิมขึนจากปีกอ่นหนา้ที
มีจาํนวน 49.6 ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 เป็น 51.1 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.4โดยประชาชนใน
เขตเทศบาลจะมีสัดส่วนการใชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีอยู่ทีร้อยละ 86.6 มากกว่าประชาชนนอกเขตเทศบาลซึงมี
สัดส่วนการใช้โทรศัพท์เคลือนทีร้อยละ 77.2 นอกจากนี ผูใ้ช้โทรศัพท์เคลือนทีตังแต่2 เครืองขึนไปเริมมี
จาํนวนมากขึนเรือยๆ  และจาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีประเภทสมาร์ทโฟนยงัคงมีจาํนวนมากขึน เนืองจาก
โทรศพัทเ์คลือนทีประเภทสมาร์ทโฟนไดต้อบสนองการใช้ชีวิตทีสะดวกสบายขึน โดยถูกนาํมาใช้งานด้าน
ฟังกช์นัต่างๆ มากขึน เช่น การใชง้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค การซือสินค้าออนไลน ์ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต การ
ซือขายหุน้และอืนๆ จึงส่งผลใหย้อดจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนทีประเภทสมาร์ทโฟนเพิมสูงขึน ตลาดสมาร์ท
โฟนจึงมีการเติบโตแบบกา้วกระโดดในช่วงหลายปีทีผ่านมา 
 
นอกจากปริมาณการใชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีจะมีจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ในส่วนของการแข่งขันกลุ่มผูข้าย
โทรศพัทเ์คลือนทีกย็งัคงมีการแข่งขนัทีรุนแรงมากขึนเช่นกนั โดยในปี 2559 ผูใ้หบ้ริการโทรศพัท์เคลือนทีมี
การใชก้ลยุทธ์ส่งเสริมการขายในรูปแบบการใหส่้วนลดค่าเครืองโทรศพัทเ์คลือนที เพือดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
ใชบ้ริการเครือข่ายของตน และเพิมการใชบ้ริการดา้นขอ้มูล (Non-voice service) มากขึน ส่งผลใหก้ารแข่งขนั
ทวีความรุนแรงเพิมขึน 
 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากแนวโนม้การสือสารออนไลนที์สูงขึน ประกอบกบัการแข่งขนัดา้นคุณภาพและค่าบริการจากผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายทีกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคใช้งานมากขึน ทาํให้เชือว่าตลาดสมาร์ทโฟนในปีหน้าจะยงัเติบโตต่อเนือง 
เบียดบทบาทของฟีเจอร์โฟนใหมี้ความสาํคญัลดลง ซึงคาดว่าประเทศไทยจะมีผูใ้ช้สมาร์ทโฟนเพิมขึนมาก
ตลาดสมาร์ทโฟนระดบักลางและล่างยงัคงเป็นตลาดทีน่าจบัตามอง ดว้ยเหตุผลทีเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีตน้ทุน
ถูกลง และผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกว่าเดิม รวมทงัมีผูผ้ลิตชินส่วนหลักๆอยู่เพียงไม่กรีาย ไม่
ว่าจะเป็น หนา้จอ กลอ้ง และหน่วยประมวลผล ทาํให้สมาร์ทโฟนทีผลิตออกมาจากแต่ละแบรนด์ มีความ
แตกต่างกนัเพียงเล็กน้อยในแง่ของประสิทธิภาพและการใช้งาน อีกทังพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเมือมี
ทางเลือกมากขึน กจ็ะมีความยึดติดในแบรนดน์อ้ยลง และตัดสินใจเลือกซือสมาร์ทโฟนตามการใช้งานจริง
มากขึน มีความคุม้ค่าดา้นราคา และมีการออกแบบและวสัดุการผลิตทีดีมีคุณภาพ ซึงแนวโน้มนีจะผลักดัน
ให้ผู ้ผลิตสมาร์ทโฟนหันไปให้ความสําคัญกบัการสร้างแบรนด์ ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนที
ผูใ้ชง้านจะไดรั้บใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง และการออกแบบการใชง้านทีสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้มากขึน 

 
อีกหนึงสิงทีคาดว่าจะไดเ้ห็นคือการเขา้มามีบทบาทจากคู่แข่งรายใหม่โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ๆจากจีนทีเน้น
กลยุทธค์วามคุม้ค่าด้านราคาเป็นหลัก ซึงจะทาํให้แบรนด์ระดับโลกอย่าง “ซัมซุง” หันมาสนใจกบัการทาํ
สมาร์ทโฟนในตลาดระดบักลางและล่างอย่างจริงจงั เพือรักษาส่วนแบ่งตลาด โดยเน้นไปทีความน่าเชือของ
แบรนด ์และมีการสร้างความแตกต่างให้กบัแบรนด์ตนเอง ผ่านนวตักรรมการทาํงานร่วมกนัของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบรนดเ์ดียวกนั 

 
การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทรีะบบ 3G(MVNO) 
สภาพการแข่งขัน  

ในช่วงปีทีผ่านมานนั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีเขา้มาทาํตลาดเครืองลูกข่ายมากขึน ด้วยกลยุทธ์ลด แลก 
แจก แถมรวมถึงการแข่งขนัทางดา้นราคาอย่างรุนแรง ทังแพ็กเกจค่าโทรและอินเตอร์เน็ต เพือเชิญชวนให้
ผูใ้ชบ้ริการยา้ยค่าย 
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แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
จากพฤติกรรมในการใช้งานของผูบ้ริโภคในปี 2559ทีเกดิขึนนัน จะเห็นได้ว่าความต้องการในการใช้งาน
บริการขอ้มูล (Data service) มีการเติบโตขึนอย่างต่อเนือง จากความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูล
อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สือสารไร้สายมากขึน ไม่ว่าจะเป็นสือสังคมออนไลน์ (Social media) การแชทออน
ไลน ์หรือการคน้หาขอ้มูล (Search) หรือการดูคลิปวีดีโอ รายการยอ้นหลงั ละครยอ้นหลงั ผ่าน YouTube ทีมี
การเติบโตในการใชง้านมากขึนอย่างกา้วกระโดด จากการเติบโตของความตอ้งการในการใชง้านบริการ Data 
service ของลูกคา้ส่วนใหญ่ ทาํใหพ้ฤติกรรมในการเลือกใช้งานบริการ Data service เริมมีการเปลียนแปลง
จากการสมคัรใช้งานแบบคิดค่าบริการเป็น MB เป็นแพ็กเกจประเภทเหมาจ่าย (Unlimited package) ซึงจะ
ช่วยทาํใหลู้กคา้สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ทาํใหแ้นวโนม้ของแพก็เกจบริการทีจะไดรั้บความนิยมในปีหน้า
จะเป็นแพก็เกจประเภทเหมาจ่าย (Unlimited package) ทงัในรูปแบบแพก็เกจหลกั และแพก็เกจเสริม 

 
3.2)    Non-Mobile Business 

 
               สภาพการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมในปีทีผ่านมา เปลียนแปลงไปมากเนืองจากเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาทีพฒันามากขึน 
ทาํใหต้ลาดการใหบ้ริการเปลียนไปผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือบริการทีคลา้ยคลึงกนัไดด้ว้ยต้นทุนทีตาํ
กว่าและสะดวกกว่าเดิม ทาํใหก้ารแข่งขนัไม่ได้จาํกดัอยู่เพียงการแข่งขันระหว่างหน่วยธุรกจิเท่านัน แต่ทุก
บริษทัต่างตอ้งแข่งขนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนไป ซึงพึงพาแหล่งขอ้มูลข่าวสารแบบเดิมนอ้ยลง แต่ให้
ความสนใจกบัความเคลือนไหวบนสังคมออนไลน ์ความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของผูใ้ช้งานด้วยกนั
เองมากขึน ปัจจยัเหล่านีล้วนทาํให้ทุกธุรกจิต้องพยายามปรับตัวตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ตามทีได้กล่าวมาแล้วว่าเทคโนโลยีการสือสารในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างกา้วกระโดด และทาํให้
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงรูปแบบต่างๆไดส้ะดวกมากยิงขึน อีกทงัยงัมีต้นทุนที
ตาํกว่าเดิมมาก ทาํใหธุ้รกจิต่างตอ้งปรับตวั โดยการสร้างมูลค่าเพิมให้กบับริการของตน รวมทังสร้างแหล่ง
รายไดใ้หม่ ทีพึงพิงรายไดท้างตรงจากผูบ้ริโภคน้อยลง แต่พฒันารูปแบบการให้บริการแบบใหม่และสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
1. โทรศัพท์เคลือนท ี

  โทรศัพท์เคลือนท ี   
SIM ทาํการออกแบบและพฒันาโทรศพัทเ์คลือนทีในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ผ่านการ
ว่าจา้งผูผ้ลิตในต่างประเทศ ใหท้าํการผลิตโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตแ้บรนด ์“i-mobile” และยงัเป็นตวัแทนจาํหน่าย
โทรศัพท์เคลือนทีแบรนด์ชันนําอืนๆ อีก เช่น Huawei, OPPO และ Samsung ส่วนผลิตภัณฑ์อืนๆ เช่น 
อุปกรณ์เสริมต่างๆ จะเป็นการจดัหามาเพือจาํหน่ายต่อ 

ด้านงานบริการหลังการขาย SIM ให้บริการผ่านร้าน Open by i-mobile และร้าน O’Fix  และตัวแทนจาํหน่ายที
ได้รับอนุญาตใน 3 ลักษณะ คือ ศูนย์บริการซ่อม จุดบริการซ่อม และจุดรับฝากเครืองซ่อม ซึงทังหมดนีจะ
ดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานของ SIM 
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การให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทีระบบ 3G (MVNO)  
IMPซือบริการสาํเร็จรูป (เลขหมายโทรคมนาคมและ Airtime) จากผูใ้หบ้ริการโครงข่ายได้แก ่บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)โดยจาํหน่ายแบรนด์ i-mobile 3GX  ส่วนแบรนด ์ Open บริษัทซือบริการสําเร็จรูปจากบริษทั กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เพือนาํมาให้บริการขายต่อบริการแกก่ลุ่มผูใ้ช้บริการทัวไป (End user) และกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการระดบัองค์กร (Corporate user) โดยมีรูปแบบการชาํระค่าบริการแกผู่ใ้ห้บริการโครงข่ายตามปริมาณ 
Traffic ทีเกดิขึนจากการใชง้านจริง 
 

2. Non-Mobile Business 

ขอ้มูลข่าวสารทีBUG ใหบ้ริการมีทงัส่วนที BUG พฒันาขึนมาเอง และส่วนทีรวบรวมมาจากภายนอกโดยการซือ
ลิขสิทธิหรือการร่วมมือกบัพนัธมิตรโดย  BUG ทาํการจัดเกบ็รวบรวมในรูปแบบของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  เพือให้สอดคล้องกบัแต่ละช่องทางการให้บริการ รวมถึงระบบเชือมต่อข้อมูลกบั            
ผูใ้หบ้ริการภายนอกทีมีความชาํนาญเฉพาะทาง เพือใหข้อ้มูลทีถูกนาํเสนอออกไปมีความถูกตอ้งมากทีสุด 

 
     ---- รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน) ---- 

 
2.3     สายธุรกจิ  Call Center 

 
ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการศูนยป์ระสานงานบริการลูกคา้ (Contact Center) อย่างครบวงจรให้แกอ่งค์กรภาครัฐและเอกชน โดย ปี 
2559   สายธุรกจิ Call Center มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั  923.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  
สายธุรกจินีประกอบดว้ย  3  บริษทั  ดงันี   1) บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชันแนล 
จาํกดั  และ 3) บริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั 

 

 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) (“OTO”) 
  

OTO แบ่งธุรกจิการใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภท คือ รับจ้างบริการศูนยบ์ริการข้อมูลและลูกค้าสัมพนัธ์ (Outsourced 
Contact Center and Customer Management Services) และบริการออกแบบ พฒันา และติดตังระบบศูนยบ์ริการข้อมูล
แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกค้าสัมพนัธ์ของ OTO มีขนาดกว่า 2,000 ทีนั ง 
ออกแบบและติดตงัดว้ยระบบเทคโนโลยีทีทนัสมยั สามารถรองรับการติดต่อไดจ้ากหลากหลายช่องทาง พร้อมเจ้าหน้าที
ลูกคา้สัมพนัธ์ทีใหบ้ริการข้อมูล (Customer Service Representative: CSR)  ให้บริการรับสายได้มากกว่า 2 ล้านสายต่อ
เดือน  OTO จดัทาํรายงานการทาํงานพร้อมทงัขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ และรายละเอียดการดาํเนินการต่างๆ 
ใหแ้กลู่กคา้ภายหลงัเสร็จสินการทาํงาน นอกจากนีลูกคา้สามารถตรวจสอบรายงานการดาํเนินงานได้จากระบบ Online 
Web Report  อีกทางหนึง 

 
OTO แบ่งธุรกจิการใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภทดงันี 

 
1) บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Contact Center and Customer Management Services) 

 OTO มีศูนยใ์นการให้บริการหลักทีให้บริการบริหารจัดการ 3 แห่ง รองรับการให้บริการกว่า 2,000 ทีนั ง โดย
สามารถปรับขยายเพิมบริการได ้เพือรองรับกบัการขยายตัวของการใช้บริการของลูกค้า การให้บริการศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลและลูกคา้สัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดงันี 
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1.1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ  (Fully Outsourced Contact Center Management 
Service) 

OTO ให้บริการสําหรับองค์กรทีมีความต้องการบริหารจัดการลูกค้าผ่าน Contact Center หรือ Customer 
Management Center โดยไม่ต้องการลงทุนจัดตังระบบเองซึงสามารถลดต้นทุนการดาํเนินงานด้วยการใช้
บริการ Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึงมีบริการด้าน
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ครอบคลุมวงจรทางธุรกจิ (Business Cycle) ทงัโครงการระยะสัน ระยะยาว และการ
ทาํกจิกรรมพิเศษ ไดแ้ก ่การตลาดและส่งเสริมการขาย  การขายสินคา้หรือบริการทางโทรศพัท ์การให้บริการ
ลูกคา้สัมพนัธ ์และบริการหลงัการขาย การรักษาและสร้างความภกัดีของลูกคา้ และการสาํรวจความพึงพอใจ
ทงัลูกคา้ภายในและภายนอก  เป็นตน้ 
 
ในการใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบนี OTO จะเป็นผูบ้ริหารจัดการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร หรือศูนยบ์ริการข้อมูลแบบเต็มรูปแบบแกลู่กค้าแทน โดยที OTO เป็นผูจ้ัดเตรียมสถานที 
ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ทัง Hardware และ Software Application และเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพนัธ์ 
(Customer Service Representative) ตลอดจนเจา้หนา้ทีหวัหนา้งาน เจ้าหน้าทีตรวจสอบคุณภาพ ให้ทังหมด 
โดยใชศู้นยบ์ริการขอ้มูลแบบเต็มรูปแบบของ OTO ในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ  โดยมีระบบทีรองรับการ
ใหบ้ริการทีหลากหลายช่องทางทังการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Channel) และผ่านช่องทางอืน 
(Non-Voice Channel)  อาทิ Web chat, Email, Social Media, Mobile Application, Fax และ Documents  

 
1.2) บริการจัดหาเจ้าหน้าทลูีกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative) 

OTO ใหบ้ริการบริหารจดัการและจดัหาบุคลากรดา้นบริการลูกค้าสัมพนัธ์เต็มรูปแบบ ทังคัดสรร ฝึกอบรม 
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพือรักษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการอย่างต่อเนือง จัดหาเจ้าหน้าทีทดแทน 
พร้อมดูแลสวสัดิการพนกังานเพือใหลู้กคา้หมดความกงัวลในการบริหารงานบุคลากรดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ และ
มนัใจไดว้่าพนกังานพร้อมใหบ้ริการไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล 

1.3) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอปุกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) 

OTO มีการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ ์สาํหรับองค์กรทีไม่ต้องการลงทุนติดตังระบบเอง 
ช่วยใหอ้งคก์รมีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ทีไดม้าตรฐานโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน และยังสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริการออกเป็น 5 
รูปแบบ ไดแ้ก ่

1. การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ ณ สถานทีของ OTO 
2. การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ภายนอกสถานที 
3. การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center on Demand  and 

Hosted Contact Center) 
4. การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์บนระบบ Cloud (Cloud Contact Center) 
5. การบริการใชร้ะบบบริหารลูกคา้บนสือสังคมออนไลน ์(Social CRM Management)  

 
1.4) บริการบํารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact center Maintenance Service) 

OTO มีการใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษาระบบ Contact Center / Customer Management โดยทีมงานผูเ้ชียวชาญ 
ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกนัและแกไ้ขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจ
ดาํเนินไปอย่างราบรืน    
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2) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

OTO มีบริการใหค้าํปรึกษา บริการออกแบบพฒันาและติดตงัระบบศูนยบ์ริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 
Solutions) สาํหรับองคก์รทีตอ้งการจะลงทุนและติดตังระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยทีม
วิศวกรผูเ้ชียวชาญดา้น Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดย OTO ทาํหนา้ทีในการจดัหาอุปกรณ์ 
Hardware และ Software Application ทีใช้ในระบบ Contact Center/ Customer Management รวมทังการ Integrate 
ระบบทงัหมดเขา้ดว้ยกนั โดยเน้นออกแบบให้สอดรับกบัการดาํเนินธุรกจิของแต่ละองค์กร เพือเพิมศักยภาพการ
ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
 

ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
 

1) กลยุทธ์การแข่งขันของ  OTO  

OTO ดาํเนินธุรกจิการให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพนัธ์มากกว่า 16 ปี ถือได้ว่าเป็นผู ้เริมบุกเบิกการให้บริการ
ดงักล่าว ในปัจจุบนัองคก์รในธุรกจิต่างๆ ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าเป็นอย่างยิง เพราะถือได้
ว่าเป็นภาพสะทอ้นการบริการขององค์กร ข้อมูลลูกค้าทีได้รับผ่านการติดต่อเข้ามา ทาง Contact Center เช่น  ทาง
โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์หรือ Web Chat ช่วยใหอ้งค์กรสามารถทราบว่าลูกค้าทีติดต่อเข้ามาเป็นใคร เคยซือสินค้า
หรือบริการอะไรบา้ง ปัญหาทีเคยพบมีอะไร ปัญหาใดทีได้รับการแกไ้ขแล้ว ปัญหาใดทียงัไม่ได้รับการแกไ้ข ใน
ขณะเดียวกนัหากเป็นกรณีของการติดต่อออกไปยงัผูใ้ช้สินค้าและบริการจาก Contact Center ผ่านช่องทางสือสาร
ต่างๆ ขอ้มูลทีถูกบนัทึกลงไปใน Customer Contact History Management (CCHM) จะช่วยใหอ้งคก์ร ทราบข้อมูลที
จาํเป็นของผูใ้ชสิ้นคา้และบริการกอ่นทีจะติดต่อเพือทาํกจิกรรมทางการตลาด  
 
ดงันนัขอ้มูลจาก Software CRM จะสามารถบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ และประวติัการร่วมกจิกรรมต่างๆ ขององค์กรนันๆ 
กบัลูกคา้ ซึงขอ้มูลเหล่านีกจ็ะมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง และมีความเกยีวข้องกบัหลายๆ แผนกหรือบุคคลใน
แต่ละองคก์ร เช่น ขอ้มูลประวติัการขอบริการจากแผนกบริการหลงัขาย  ขอ้มูลประวติัการซือสินค้าและบริการจาก
แผนกขาย ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดจากแผนกการตลาด หรือแม้แต่ความสนใจในสินค้าแต่ละ
ประเภทเป็นพิเศษของลูกค้าแต่ละราย ซึงข้อมูลต่างๆ เหล่านีเมือได้ถูกรวบรวมเข้าด้วยกนัและนาํมาใช้ในการ
วิเคราะหเ์พือทาํความเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ จะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถ
พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของ ผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี ซึงหมายถึงโอกาสในการ
เติบโตอย่างมนัคงในธุรกจินนัเอง ธุรกจิ Contact Center จึงเป็นธุรกจิทีมีความน่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน อีกทังมี
พฒันาการเติบโตอย่างต่อเนือง โดย Contact Center เป็นเครืองมือทีสําคัญทีจะทาํให้การบริหารความสัมพนัธ์
ระหว่างองคก์รและลูกคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้มีผูใ้ห้บริการ Contact Center เกดิขึนเป็นจาํนวนมาก 
การแข่งขนัจึงมีค่อนขา้งสูง อีกทงัคู่แข่งของ OTO พยายามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนือง  
 
กลยุทธ์การแข่งขนัในดา้นต่างๆ ของ OTO มีดงันี 

 

 ด้านเทคโนโลย ี
OTO ไดว้างกลยุทธ์ทีใชใ้นการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยี โดยเลือกใช้ Software ทีมีคุณภาพและมาตรฐานได้รับ
การยอมรับจากทวัโลก สามารถประยุกตเ์ขา้กบัลูกคา้แต่ละราย อีกทังสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม พร้อมทงัสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูใ้หบ้ริการระบบทุกราย 

ทงันี ทาง OTO ไดน้าํเทคโนโลยีทีกาํลงัเป็นทีนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเขา้มามีบทบาททีสําคัญในการ
พฒันาธุรกจิ อาทิ Cloud Contact Center และ Omni-channel management รวมไปถึงการพฒันาซอฟต์แวร์ 
(Social CRM) เพือรองรับการบริหารจัดการลูกค้าบนสือสังคมออนไลน์ เพือตอบสนองกบัสภาวะการ
เปลียนแปลงทางตลาดในปัจจุบนั  
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 ด้านกระบวนการทาํงาน 
 การแข่งขนัในธุรกจิ Contact Center ไม่ไดแ้ข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกัเพียงอย่างเดียว ปัจจัยทีสําคัญอีกปัจจัย

หนึงทีทาํใหลู้กคา้จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ คุณภาพของการใหบ้ริการ ดังนัน OTO จึงให้ความสําคัญเป็น
อย่างมากในเรืองของคุณภาพของงาน โดยตังแต่เริมให้บริการลูกค้า OTO จะทาํการวดัผลความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการอย่างต่อเนือง และนาํผลทีไดม้าปรับปรุงและพฒันาภายในองคก์รอย่างสมาํเสมอ 

 ด้านบุคลากร 
 บุคลากรโดยเฉพาะเจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์เป็นอีกปัจจยัทีมีความสาํคญัอย่างยิงในการดาํเนินธุรกจิการให้บริการ

บริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูล เนืองจากธุรกจิการบริการของ OTO จะดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน 
ตอ้งมีเจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ซึงเป็นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีทกัษะและความสามารถในการใหบ้ริการไดเ้ป็นอย่างดี 
ดงันนั OTO จึงมีการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเนือง เพือสร้างจิตสาํนึกในการใหบ้ริการใหพ้นกังานมีความเต็ม
ใจในการให้บริการ (Service Mind)  และอบรมให้เจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพนัธ์ได้เรียนรู้ทักษะและใส่ใจในความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการเพือใหผู้รั้บบริการเกดิความพึงพอใจสูงสุด  

 
 อีกทงั เพือรองรับรูปแบบการให้บริการของ Contact Center ในปัจจุบันทีมีสัดส่วนการให้บริการแบบ Non-

Voice service เพิมมากขึน บุคลากรของ OTO ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาทักษะทางด้านการสือสารแบบ 
Text/Non-voice และการสือสารบนสือสังคมออนไลน ์ทีตอ้งการทกัษะทีแตกต่างจากการสือสารดว้ยเสียง ทังนี 
เพือใหลู้กคา้ไดรั้บบริการบนความพึงพอใจสูงสุด 

 
2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของ OTO คือ กลุ่มองค์กรธุรกจิทีมีความประสงค์จะบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า  และไม่มีการ
จดัตงัศูนยบ์ริการลูกคา้เป็นของตนเอง ดงันนัลูกคา้ของ OTO จึงเป็นทังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และเอกชน 
รวมทงับริษทัในเครือของกลุ่มสามารถ ทีตอ้งการบริหารจดัการงานดา้นลูกคา้สัมพนัธ์และบริการขอ้มูลข่าวสาร โดย
ลูกค้าดังกล่าวอยู่ในธุรกจิหลากหลายประเภท เช่น ประกนัภัย สายการบิน โทรคมนาคม การเงินและธนาคาร 
หา้งสรรพสินคา้ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นตน้  
 
OTO สามารถแบ่งประเภทของลูกคา้ออกเป็นกลุ่มไดด้งันี 

กลุ่มลูกค้า 
2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล        845.3           85.5          874.5  90.9 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ        453.0           45.8          469.4  48.8 
เอกชน        392.3           39.7          405.1  42.1 

2. บริการออกแ บบ พัฒนา และติด ตังระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ        142.9           14.5          87.7  9.1 
รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ          93.5             9.5           26.5  2.8 
เอกชน          49.3             5.0           61.2  6.4 

รวม       988.2         100.0          962.1  100.0 
รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ        546.5           55.3          495.8  51.5 
เอกชน        441.6           44.7          466.3  48.5 
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 3) นโยบายการกาํหนดราคา 

ในการกาํหนดราคานนั  OTO จะคาํนึงถึงตน้ทุนหลกั 3 ส่วน ดงันี 

 ระบบอุปกรณ์ และสถานทใีห้บริการ  
OTO คาํนึงถึงรูปแบบการใชง้านทีเหมาะสมในการใหบ้ริการแกลู่กคา้แต่ละราย และติดต่อผูข้ายระบบและ/หรือ
อุปกรณ์ เพือพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพือให้ได้ราคาทีเหมาะสม นอกจากนี OTO จะ
พิจารณาความเหมาะสมดา้นสถานทีในการใหบ้ริการว่าสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ 
หากตอ้งจดัหาสถานทีเพิมเติม OTO จะพิจารณาตน้ทุนค่าเช่าสถานทีเป็นหลกั ทงันี OTO มีความยืดหยุ่นในการ
จดัหาสถานที เนืองจากการใหบ้ริการ Contact Center สามารถใหบ้ริการไดจ้ากสถานทีใดกไ็ดถ้า้มีการวางระบบ
และอุปกรณ์ครบครัน 

 บุคลากร 
เจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ถือเป็นปัจจยัหลกัของการให้บริการ โดย OTO จะพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า 
อาทิ จาํนวนสายทีตอ้งรับต่อวนั คุณภาพการใหบ้ริการ ลกัษณะเจา้หนา้ทีทีตอ้งใหบ้ริการ และจาํนวนเจา้หนา้ทีที
เหมาะสม การคาํนวณตน้ทุนดา้นบุคลากรจะประกอบดว้ยอตัราค่าจา้ง และสวสัดิการอืนๆ 

 การบริหารจัดการ 
OTO จะพิจารณาต้นทุนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) และระดบัคุณภาพของการบริการ การใหบ้ริการทีมี SLA และระดับคุณภาพของการบริการ
สูงจะมีการกาํหนดอตัราค่าบริการทีสูงตามไปดว้ย เนืองจากตอ้งใชร้ะบบและเจา้หน้าทีลูกค้าสัมพนัธ์ทีมีทักษะ 
ความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ 
 

เมือทราบตน้ทุนทงัหมดแลว้  OTO จะพิจารณาอตัรากาํไรทีเหมาะสมทีสามารถแข่งขันกบัตลาด และคู่แข่งได้ และ
นาํเสนอราคาการใหบ้ริการแกลู่กคา้ต่อไป 

 
4) ภาวะอตุสาหกรรม Contact Center 

ในปัจจุบนัองคก์รทงัภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสําคัญกบัการให้บริการเพิมมากขึน เพือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้หรือประชาชนผูใ้ชบ้ริการ การใหบ้ริการ Contact Center กเ็ป็นทางเลือกในการ
ใหบ้ริการอีกแบบหนึงทีถูกมองว่าเป็นจุดแรกทีจะสามารถสร้างความประทับใจให้กบัลูกค้าทีเข้ามาติดต่อกบั
องคก์รหรือบริษทันนัๆ   ในช่วง 10 กว่าปีทีผ่านมาการให้บริการ Contact Center ได้ถูกพฒันาและถูกนาํมาใช้
เป็นจุดหลกัในการใหบ้ริการของหน่วยงานหลายภาคส่วน  อย่างไรกดี็การคาํนวณจุดคุม้ทุนในการให้บริการกมี็
ความสาํคญัต่อสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบัน  หลายธุรกจิจึงต้องปรับลดค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลียนกระบวนการ
ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากยิงขึน โดยหนึงในวิธีการทีเป็นทีนิยม คือ การเปลียนไปใช้บริการ
บางส่วนจากผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsourcing) ทีผูใ้หบ้ริการมีความเชียวชาญ อีกทงัมีตน้ทุนในการดาํเนินการ
ทีตาํกว่า โดยเฉพาะบริการระบบศูนยบ์ริการข้อมูล (Contact  Center) ซึงปัจจุบันถือว่าเป็นเครืองมือทีสําคัญ
อย่างยิงในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management)  ในยุคทีมุ่งเน้นกลยุทธ์ให้
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric Strategy) เพือทีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามความ
ตอ้งการมากทีสุด ส่งผลใหเ้กอืบทุกธุรกจิจะตอ้งมีบริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center)  ทีจะตอบขอ้
ซักถามและรับฟังปัญหาเพือส่งต่อไปยงัฝ่ายทีเกยีวข้องในการพฒันาและปรับปรุงธุรกจิ  ประกอบกบัวิกฤต
เศรษฐกจิกยิ็งผลกัดันให้หลายธุรกจิหันมาใช้บริการระบบศูนยบ์ริการข้อมูลจากผูใ้ห้บริการภายนอกมากขึน  
ดว้ยเหตุนีระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลจึงเป็นธุรกจิหนึงทีมีการพฒันาและเติบโตอย่างต่อเนือง ธุรกจิทีใหค้วามสาํคญั
ต่อระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล ไดแ้ก ่ธนาคารและสถาบนัการเงิน ประกนัภัย โทรคมนาคม เป็นต้น เนืองจากเป็น
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ธุรกจิทีมีฐานลูกคา้กวา้ง ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการขอ้มูลสูง นอกจากนียงัมีการแข่งขนัจากบริษทัขา้ม
ชาติมากขึน สาํหรับธุรกจิทีมีฐานลูกคา้ขนาดใหญ่อาจเลือกทีจะติดตังระบบศูนยบ์ริการข้อมูลของตนเอง (In-
house Contact Center) ส่วนธุรกจิทีมีฐานลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจพิจารณาใชบ้ริการศูนยบ์ริการข้อมูล
โดยว่าจ้างผูเ้ชียวชาญ (Outsourced Contact Center Services) ให้เป็นผูด้าํเนินการ จากการศึกษาของบริษทั 
ศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) ในประเทศไทยสามารถแบ่งรูปแบบการใหบ้ริการออกเป็น 4 ประเภทหลัก
ไดแ้ก ่
1. บริการให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการระบบอย่างครบวงจร (Outsourced Contact Center Service) โดย

กลุ่มลูกคา้ทีใชบ้ริการจะเป็นทงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในหลายธุรกจิ เช่น ธุรกจิค้าปลีก ธนาคารและ
สถาบนัการเงิน สินคา้อุปโภคบริโภค สายการบิน เป็นตน้ 
 

2. บริการจัดวางระบบและซอฟต์แวร์ด้านศูนย์บริการข้อมูล (Total Turnkey Solutions Service) โดยการ
ให้บริการเริมตังแต่ติดตังระบบไอทีและซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกบังานบริการศูนยบ์ริการข้อมูล โดย 
ส่วนใหญ่กลุ่มลูกคา้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญ่ทีตอ้งการเพียงการจา้งเหมาผูเ้ชียวชาญ
ในการติดตงัระบบ แต่ทาํการบริหารจดัการเอง 

 
3. บริการรับขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ (Telemarketing Service) มีหลากหลาย

ธุรกจิ ตงัแต่ขายบตัรเครดิต ขายประกนั ขายสมาชิก ขายของใช้ ขายเครืองสําอาง ขายยา และอืนๆ กระแส
ของตลาดนีจะมุ่งเนน้ในเรืองการสร้างกาํไรจากการใหบ้ริการ 

 
4. การติดตังระบบและบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้วยตนเอง (In-house Contact Center) หมายถึง

หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญ่ทีมีการจัดหาและทาํการบริหารจัดการศูนยบ์ริการข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 

จากการศึกษาพบว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรม Contact Center มีการเปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบั  การ
เปลียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคดิจิทัล ซึงมีการเข้าถึงเทคโนโลยีทีทันสมัยมากขึน และสือสังคม
ออนไลนก์เ็ขา้มามีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงเป็นอย่างมาก ผูใ้หบ้ริการด้าน Contact Center ได้มีการปรับตัวกบั
การเปลียนแปลงดงักล่าวผ่านเทคโนโลยีทีรองรับการให้บริการทีนอกเหนือจากทางเสียง  (Voice Service) ไปสู่ 
Non-Voice Service มากขึน อาทิ การใหบ้ริการผ่าน Email Web chat รวมไปถึงการใหบ้ริการบนสือสังคมออนไลน ์
(Social Media)  

 
ส่วนแบ่งตลาด 

ธุรกจิศูนยบ์ริการขอ้มูล (Contact Center) ในประเทศไทยมีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเนือง โดยบริษทัประมาณ
การว่าในปี 2559 ทีผ่านมา ธุรกจิศูนยบ์ริการข้อมูลในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า  4,000 ล้านบาท 
(อา้งอิงจากขอ้มูลงานวิจยัของ Frost & Sullivan และจากการประมาณการของบริษทั) โดยในปี 2559 OTO มีส่วน
แบ่งการตลาดในบริการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (Total Customer Management Service) อยู่ทีประมาณร้อยละ 
22 และคาดว่าในปี 2560-2561 ธุรกจิศูนยบ์ริการขอ้มูลในประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตเฉลียร้อยละ 11 

 
OTO มีการใหบ้ริการลูกคา้ทงัภาครัฐ และภาคเอกชน ในปี 2559 OTO มีการขยายฐานลูกคา้ภาคเอกชนสูงขึนกว่าปี
ทีผ่านมาโดยขยายตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีอตัราการเติบโตสูง เช่น กลุ่มธุรกจิใหบ้ริการทางการเงิน กลุ่มประกนั 
กลุ่มสายการบิน กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค และกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) สําหรับลูกค้าภาครัฐ 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

38

OTO ยงัคงรักษาฐานลูกคา้ไวไ้ดใ้นสัดส่วนใกลเ้คียงกบัปีทีผ่านมา แมว้่าในปีนีรัฐบาลมีการชะลอตวัการลงทุนการ
จดัตงัระบบศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ ์เนืองจากจดัสรรงบประมาณในการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคเป็นหลกั  

 
แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 

 
ธุรกจิ Contact Center ในปัจจุบันมีการเปลียนแปลงตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการเปลียนแปลงของ
เทคโนโลยี ประกอบกบัการสนับสนุนการประกอบธุรกจิสตาร์ทอัพ ซึงป็นผูป้ระกอบการรายย่อยทีใช้ระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการดาํเนินธุรกจิ OTO จึงต้องปรับปรุงการให้บริการ Contact Center เป็น
ลกัษณะ Non-voice Service มากขึน  เช่น email web chat หรือการสือสารทางสือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
และจัดฝึกอบรมพฒันาพนักงานให้สามารถให้บริการทังรูปแบบ Voice และ Non-Voice Service ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า และ OTO 
เชือว่าจะสามารถขยายการใหบ้ริการกบัทงัลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ไดเ้พิมขึนอย่างต่อเนือง   

 
อย่างไรกดี็การดาํนินธุรกจิ Contact Center ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญเป็นพิเศษ และต้องใช้เงินลงทุน รวมทัง
ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากรทีมีอยู่จาํกดัในธุรกจินี การแข่งขนัจากคู่แข่งรายใหม่อาจจะยงัไม่
สามารถเพิมมากขึนอย่างมีนัยสําคัญ แต่อาจมีการแข่งขันจากคู่แข่งเดิมทีต้องการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที
ค่อนขา้งสูง  
 
จากการศึกษาและวิจัยของ Frost & Sullivan เกยีวกบัมูลค่าตลาดของระบบทีใช้กบัศูนยบ์ริการข้อมูล (Contact Center 
Applications) ในประเทศไทยในช่วงปี 2553 ถึงปี 2561 แสดงใหเ้ห็นว่าธุรกจิ Contact Center จะมีการเติบโตอย่างต่อเนือง
โดยเฉลีย (CAGR) ประมาณร้อยละ 11 ซึงระบบทีใช้กบัศูนยบ์ริการข้อมูลทีเป็นทีนิยมในประเทศไทย คือ Computer 
Telephony Integration (CTI), Interactive Voice Response (IVR), Outbound System (OB) และ Automatic Call Distributor 
(ACD) รวมไปถึงแนวโนม้การใหบ้ริการดา้น Social Media Monitoring, Cloud Contact Center และ Omni-Channel Contact 
Center ทีมีอตัราการเติบโตอย่างมีนยัสาํคญั ที OTO มีทิศทางทีชดัเจนทีจะขยายการใหบ้ริการทีครอบคลุมทังหมดไปสู่
ผูรั้บบริการ เพือรักษาความเป็นผูน้าํในตลาด Contact Center   

 
ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
1) การจัดหาระบบและอปุกรณ์สําหรับ Contact Center 

OTO มีประสบการณ์และความชาํนาญในการบริหารและให้บริการศูนยบ์ริการข้อมูลลูกค้า (Contact Center) ใน
ระดบัมาตรฐานสากล และ OTO มีพร้อมใหบ้ริการทีสมบูรณแ์บบดว้ยความร่วมมือจากบริษทัคู่คา้ชนันาํทีมีชือเสียง
ในดา้นต่างๆ มากมาย ทีมีความเชียวชาญในการใหบ้ริการดา้นเทคนิค การให้คาํแนะนาํ และการปฏิบัติจริง ซึงจะ
แบ่งความเชียวชาญออกเป็นหลายประเภทตามลกัษณะความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 
OTO จะพิจารณาคดัเลือกระบบทีเหมาะสมกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะของบริการตามความตอ้งการของลูกค้า และ
พิจารณาเปรียบเทียบราคา กอ่นเสนอรายละเอียดใหก้บัลูกคา้เพือพิจารณาต่อไป  เช่นเดียวกนักบัการคัดเลือกผูใ้ห้
บริการระบบ  OTO จะดาํเนินการสั งซืออุปกรณ์จากผูข้ายทีเสนอสินคา้ทีมีคุณภาพและการใช้งานที OTO ต้องการ
และมีราคาทีเหมาะสม อย่างไรกต็ามในบางช่วง OTO อาจมีการสั งซือสินคา้เกบ็ไวล่้วงหนา้ หากช่วงนันอุปกรณ์ที 
OTO ใชป้ระจาํมีการลดราคา หรือสามารถซือไดใ้นราคาทีถูก เพือลดตน้ทุนในการใหบ้ริการ 
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2)   การจัดหาสถานท ี

สําหรับกรณีการให้บริการแบบการจ้างเหมาดาํเนินงานศูนยบ์ริการลูกค้าเต็มรูปแบบ และการบริการใช้ระบบ 
Contact Center นอกสถานที OTO ได้จัดสถานทีให้บริการหมุนเวียนสับเปลียนในแต่ละโครงการ โดยปัจจุบัน 
OTO มีสถานทีใหบ้ริการของ OTO 3 แห่ง สามารถรองรับการใหบ้ริการถึงกว่า 2,000 ทีนงั 
 
ทงันีการใหบ้ริการดา้นสถานทีเป็นทางเลือกของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกใชส้ถานทีทีมีอยู่ของ OTO หรืออาจ
เสนอสถานทีทีลูกคา้ตอ้งการให ้OTO ดาํเนินการปรับปรุงสถานทีใหเ้ป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลกไ็ด ้ 
 

3) การจัดหาบุคลากร 

การคดัเลือกพนกังานของ OTO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก ่บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และพนกังาน
ฝ่ายสนบัสนุนในตาํแหน่งอืนๆ โดยมีวิธีจดัหาดงันี 

 
บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center 
OTO เปิดรับสมคัรเจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative) อยู่อย่างสมาํเสมอ โดยพนกังานใน
ส่วนบริการทุกรายตอ้งผ่านการทดสอบทกัษะพืนฐานและการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าทีของ OTO และลูกค้าแต่ละ
ราย เพือพิจารณาคุณสมบติัให้ตรงตามข้อกาํหนดทีได้กาํหนดไวก้บัลูกค้าแต่ละราย ภายหลังทีรับพนักงานแล้ว 
OTO จะอบรมทกัษะการใหบ้ริการ รวมถึงการอบรมความรู้ทีเกยีวขอ้งกบัผลิตภัณฑ์ โปรแกรมและกระบวนการ
ใหบ้ริการของลูกคา้ การใชร้ะบบงานผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากอ่นการให้บริการเป็นระยะเวลา 15-45 วนั ขึนอยู่กบั
ลกัษณะบริการทีลูกคา้ตอ้งการกอ่นเริมปฏิบติังานจริง 

พนักงานฝ่ายสนับสนุน (Back Office) 

 OTO มีการจดัหาพนกังานฝ่ายสนบัสนุนอืนๆ โดยการรับสมคัรงานผ่านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามสือต่างๆ 
การประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร รวมถึงการร่วมมือกบัเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน และการ
ร่วมมือกบั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน ในดาํเนินการรับสมัครงาน โดย OTO แจ้งตาํแหน่งและคุณสมบัติของ
บุคคลทีตอ้งการรับสมคัร หลงัจากนนั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั จะจดัหาผูส้มคัรทีมีลกัษณะตามทีตอ้งการส่งให ้
OTO เพือดาํเนินการสัมภาษณ์และคดัเลือกต่อไป 

 
ง) โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 

 
 -ไม่มี- 

 
--รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน)— 

 
2.4   สายธุรกจิ Utilities and Transportations 

 

สายธุรกจิ Utilities and Transportations ดาํเนินธุรกจิการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกจิผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าแกโ่รงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกจิการให้บริการด้านการออกแบบ กอ่สร้างและติดตัง
งานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร โดย ปี 2559  สายธุรกจิ Utilities and Transportations มีสัดส่วนรายได้เท่ากบั 3,182.7 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  สายธุรกจินีประกอบดว้ย  8  บริษทั  ดงันี  1) บริษทั สามารถ อินเตอร์ 
โฮลดิง จาํกดั   2) บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั   3) บริษทั กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั  4) บริษทั 
สามารถ ยู-ทรานส ์จาํกดั   5) บริษทั เทด้า จาํกดั   6) บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  7) บริษทั สามารถ เวสท์ทู
เพาเวอร์ จาํกดั  และ 8) บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) จาํกดั   
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 บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จํากดั (“SUT”) 
 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ใหบ้ริการจา้งเหมาติดตงัระบบทีเกยีวขอ้งกบัดา้นคมนาคม เช่น ระบบอาณัติสัญญาณสาํหรับการเดินรถไฟ  ระบบ
ทีใช้สําหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นต้น ซึงรวมถึงการติดตงัโครงการ การจัดซือจัดหาอุปกรณ์ และ
ผูรั้บเหมางานการทดสอบระบบ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย การซ่อมบาํรุง และการเป็นตัวแทนขาย
บริการรับประกนัผลิตภัณฑ์ (Warrantee Service) โดย ปี 2559 SUT  มีรายได้รวมทังสิน 37.6 ล้านบาท  คิดเป็น
สัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 0.3 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
สินคา้และบริการเป็นสินคา้ทีจดัทาํเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีเทคโนโลยีทีทันสมัย การ
จดัจาํหน่ายเป็นการขายตรง โดยส่วนใหญ่จะทาํการเขา้ประมูลแข่งรายอืนๆ ทงันี SUT เนน้เป็นการสร้างสัมพนัธ์ที
ดีกบัลูกคา้ ซึงเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกจิ งานทีจัดจาํหน่ายและให้บริการมีการแข่งขันทางด้านราคา 
และตอ้งอยู่ในงบประมาณทีภาครัฐกาํหนดไว ้SUT จะคดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกจิทีมีความพร้อมทางเทคโนโลยี 
และการสนบัสนุนเพือตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการลูกคา้ สภาวการณ์แข่งขนัเนืองจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ 
ถา้ชนะการประมูลกจ็ะมีโอกาสต่อยอด และผูกพนังานต่อเนืองไปอีกหลายโครงการ  
 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
การจดัหาเทคโนโลยี และอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ นนั ส่วนใหญ่ SUT จะมีพนัธมิตรธุรกจิทีมีความพร้อมในการ
ผลิต โดยพนัธมิตรดงักล่าวจะเป็นผูผ้ลิตในต่างประเทศ และผลิตภณัฑก์เ็ป็นทียอมรับในวงการอยู่แลว้ 
 

ง) โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 SUT  มีโครงการทียงัไม่ส่งมอบ ดงันี 

ลาํดับท ี รายชือลูกค้า ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า* วันทเีริมต้น วันทสิีนสุด 

1 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั 
(มหาชน) ดําเนินงานให้กบับริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

Thailand Modernization 
CNS/ATM System : TMCS 8/11/2556 7/12/2562 1,628  99% 

SBA/DMA Upgrade Project 19/9/2557 24/12/2562 434  99% 
2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตงัเครืองกนัอาณัติสัญญาณ 28/9/2559 26/2/2560 70.42 48% 
3 บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จาํกดั  
จดัหาและติดตงัตาํแหน่ง
ปฎิบติัการ - CWP 

30/11/2559 26/1/2061 74 10% 

หมายเหต ุ:  *   การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

 บริษัท เทด้า จํากดั (“TEDA”) 
 
  ก)     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 

ใหบ้ริการกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ครบวงจรแบบ EPC   คือ ออกแบบทางวิศวกรรม  
(Engineering ) ทงัดา้นโยธาและไฟฟ้า  จดัหาอุปกรณ์ (Procurement)  และการกอ่สร้าง  (Construction) เพือส่งมอบ
งานทงัระบบใหลู้กคา้พร้อมใชง้าน พร้อมบริการติดตงัและทดสอบระบบ   รวมถึงการบาํรุงรักษาดว้ย โดย ปี 2559  
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TEDA มีรายไดร้วมทงัสิน 1,073.5  ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 7.9 ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษทั 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

        กลุ่มลูกคา้หลกัคือการไฟฟ้าของรัฐทงั 3 แห่งคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  โดยเขา้ไปแข่งขนัโดยการประมูลงานร่วมกบัคู่แข่งรายอืน   ทังนี  TEDA เน้นเรืองการ
สร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ และคู่คา้ (มีทงัผูผ้ลิตสินคา้ และผูรั้บเหมา) ทุกรายอย่างต่อเนือง เพือช่วยสนับสนุนและ
ขยายตวัเติบโตไปดว้ยกนั  

 
ค)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 

          การจดัหาอุปกรณ์ดา้นไฟฟ้าแรงสูง TEDA มีพนัธมิตรเป็นผูผ้ลิตสินคา้และเจา้ของสินคา้ ทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับ
จากลูกคา้อยู่หลายราย เพือใหไ้ดร้าคาทีแข่งขนัได ้  ส่วนดา้นงานใหบ้ริการติดตงัและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า TEDA  
ไดใ้ชบ้ริการจาก บริษทัในกลุ่ม คือ บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  ซึงป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาเป็น
ผูรั้บงานในทุกโครงการ 

 
   ง)      โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 

 

           ซึงดาํเนินการโดย TEDA มีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบ  ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2559  ดงันี 
 

ลาํดับท ี รายชือลูกค้า ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ความคืบหน้า * 

(%) วันทเีริม วันทสิีนสุด 
1 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 3 สถานี คือ 

สฟ.ปลวกแดง (ระยอง), สฟ.วงันอ้ย (อยุธยา), สฟ.
หนองจอก (กรุงเทพ) 

5/2/57 4/1/59 263.15 97.7 % 

2 กฟน. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 2 สถานี คือ 
สฟ.ประเวศ (กรุงเทพ), สฟ.ขุนศรี (ปทุมธานี) 

29/5/57 1/7/59 766.8 58.7 % 

3 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุราษฎร์ธานี 5/1/58 5/1/60 488.68 10.0 % 
4 IRPC จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าย่อเชิงเนิน  

จ. ระยอง 
16/3/58 15/1/60 267.84 12.8 % 

5 กฟน. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าตน้ทางพระนครใต  
จ. สมุทรปราการ 

17/7/58 8/12/59 455.47 1.7 % 

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

 บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากดั (“TS”) 
 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ใหบ้ริการออกแบบ ติดตงัและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า  โรงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานตลอดจน
ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบทีไดส่้งมอบลูกคา้ไปใหใ้ชง้านไดดี้อย่างต่อเนือง  โดย ปี 2559 TS มีรายได้รวมทังสิน
185.5 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 1.4 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

              งานส่วนใหญ่ทีไดม้าจะไดม้าจากผูรั้บเหมาหลัก (Prime Contractor)  ทีเป็นเอกชน (รวม TEDA ด้วย) โดย TS  จะ
เป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub contractor) ดา้นงานติดตังและทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง  โดยพยายามเลียงการแข่งขัน
ด้านราคา  โดยเน้นด้านคุณภาพงานทีได้มาตรฐาน  มีความรับผิดชอบ การส่งมอบได้ตามกาํหนด  ทาํให้ลูกค้า
เชือถือและประทบัใจ   นอกจากนี การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูรั้บเหมาหลกั และลูกคา้ของเขา จึงเป็น
เรืองที TS ใหค้วามสาํคญัมาตลอด 

 
   ค)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 

 การจดัหาอุปกรณ์  ถา้เป็นวสัดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่  และมีราคาสูง  ทางผูว้่าจ้างจะเป็นผูจ้ัดหาให้ โดย  TS  จะเป็น  
ผูจ้ดัหาอุปกรณป์ระกอบทีเหลือให้พร้อมทาํงาน  โดยมีพนัธมิตรทีเป็นผูผ้ลิต จากทังในและต่างประเทศให้การ
สนบัสนุน  อีกทงั TS ยงัมีช่างทีมวิศวกรและช่างผูช้าํนาญการ    ทีพร้อมใหบ้ริการอย่างเพียงพอ 

 
 ง)  โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 

ซึงดาํเนินการโดย TS มีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559  ดงันี 
 

ลาํดับท ี รายชือลูกค้า ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่า 

โครงการ 
(บาท) 

ความ 
คืบหน้า * 

(%) 

 
หมายเหต ุ

 วันทเีริม วันทสิีนสุด 

1 Global Power 
Synergy 

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

6/2/56 30/12/56 17,830,000 95% แกไ้ขอาคาร 
และเกบ็งาน
โยธา 

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

11/4/57 21/4/58 41,500,000 99% มีงานเพิม 

3 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

งานติดตงัอุปกรณภ์านในสถานี
ไฟฟ้า 115/10.5 เควี บริษทั เซน
จูรี ไทร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
จงัหวดัระยอง 

30/9/58 20/11/58 12,964,000 99% มีการขยาย
สัญญา 

4  ช.การช่าง จา้งเหมากอ่สร้างงานกอ่สร้าง 
Substation 115 kV สาํหรับ
โครงการกอ่สร้างโรงผลิต
นาํประปาแห่งทีสองเพือขยาย
กาํลงัการผลิตนาํประปาใน
พืนที สมุทรสาคร-นครปฐม 

3/8/58 21/12/58 29,500,000 98% อยู่ระหว่างตรวจ
รับงาน 

5 บริษทั พาวเวอร์ 
แพลนท ์บิวทเ์ดอร์ 

จาํกดั 

จา้งกอ่สร้าง 115-22 kV. 
Conventional Substation ภายใน
โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าดว้ย
แสงอาทิตย ์ ขนาด 8MW บริเวณ
ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี 

 

22/9/58 25/12/58 10,300,000 
 

31.3% มีการขยาย
สัญญา 
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ลาํดับท ี รายชือลูกค้า ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่า 

โครงการ 
(บาท) 

ความ 
คืบหน้า * 

(%) 

 
หมายเหต ุ

 วันทเีริม วันทสิีนสุด 

6 TEDA งานออกแบบติดตงัและทดสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมทงั
อุปกรณ์ระบบป้องกนัและ
ควบคุม ณ สฟ.วงันอ้ย, หนอง
จอก, ปลวกแดง 

6/10/57 4/3/59 16,350,000 98.5% คงเหลืองานสฟ.
ปลวกแดง รอ
จ่ายไฟเเดือน 
มค.’59 

7 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

จา้งช่วงงานกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า 
และสายส่งระบบ 115เควี 
ภายในแบบระบบเคเบิลใตดิ้น 
ให ้บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซ
เอนซ ์แอนด ์เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จาํกดั นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี อาํเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

17/9/58 10/3/59 20,745,600 30%  

8 กนักุล เอ็นจิ
เนียริง 

สัญญาจา้งกอ่สร้าง 115-22 kV. 
Conventional Substation ภายใน
โครงการวายุวินดฟ์าร์ม  ขนาด 
50 MW บริเวณตาํบลหว้ยบง 
อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา 

22/7/58 10/3/59 47,150,000 44.7%  

9 TEDA งานกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 
เควี การไฟฟ้านครหลวง สฟ.ขุน
ศรี และสฟ.ประเวศ 

29/5/58 1/7/60 27,933,558 42.9%  

หมายเหต ุ     *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

2.5 สายธุรกจิ  Technology Related Services 
 

สายธุรกจิ  Technology Related Services ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกจิการจาํหน่ายรับเหมาติดตงัและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสือสารดา้นภาพและเสียง ทัง
ระบบทีมีสายและไร้สาย รวมทงัธุรกจิการใหบ้ริการบริหารจัดการขยะในพืนทีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย ปี 2559 
สายธุรกจิ Technology  Related  Services มีสัดส่วนรายได ้628.8  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  4.6 ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษทั  สายธุรกจินีประกอบดว้ย  7  บริษทั  ดงันี   1) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน)  2) บริษทั วิชัน แอนด์ ซี
เคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั   3) บริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั  4) บริษทั สามารถ เรดิเทค จาํกดั  5) บริษทั สามารถ
วิศวกรรม จาํกดั   6) บริษทั คอนแทค-อิน-วนั จาํกดั  และ 7) บริษทั แคมโบเดีย สามารถ จาํกดั  

 

 บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากดั (“SE”) 
 

ข) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. ผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศนร์ะบบ Digital TV สําหรับใช้งานภายในและภายนอก
อาคาร  ชุดอุปกรณ์ DMATV (Digital Master Antenna Television) สาํหรับใชง้านในอาคารสูง   และกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพืนดิน  (DVB-T2)  ตลอดจนรับจา้งผลิตกล่องรับสัญญาณดิจิตอลเคเบิลทีวี (DVB-C) 
สาํหรับใชง้านเฉพาะระบบเคเบิลทีวีในอาคาร 
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2. ใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศันผ์่านดาวเทียม 
3. รับจา้งผลิตงานตูโ้ลหะภณัฑป์ระเภทต่างๆ  ไดแ้ก ่  งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด    

ตูแ้รคสาํหรับใชง้าน IT  ตลอดจนชินส่วนโลหะภณัฑก์งึสาํเร็จรูปต่าง  ๆ
 

โดย ปี 2559  SE มีรายไดร้วมทงัสิน  322.7  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ ร้อยละ 2.4 ของรายได้รวม
ของกลุ่มบริษทั    

 
  ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน ์จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบต่างๆ ไดใ้ชก้ลยุทธ์ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละราคา  โดยผ่านตวัแทนจาํหน่าย  เพือใหบ้ริการดา้นการขาย การบริการติดตงั และการบริการหลังการ
ขาย นอกจากนนัยงัไดมี้การจดักจิกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจาํหน่ายตามภาคต่างๆ ทวัประเทศ  

 

สาํหรับช่องทางการจาํหน่ายสินคา้จะแบ่งออกเป็น การจาํหน่ายผ่านตัวแทนจาํหน่าย (Dealer) ซึงตัวแทนจาํหน่าย
ของ SE มีอยู่กว่า 500 รายทัวประเทศ   การจาํหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า Discount store ต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายส่วนใหญ่ของ SE คือ   ผูบ้ริโภคทีตอ้งการเปลียนอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน ์(Replacement)   ผูบ้ริโภค
ทีมีบา้นใหม่ทีตอ้งการติดตงัอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทศัน ์ ปัจจุบนัมีการขยายฐานการผลิตและจาํหน่ายสินค้า
และบริการติดตงัระบบดิจิตอลทีวี สาํหรับกลุ่มลูกคา้ ประเภทอาคารสูง เช่น อาคารสาํนกังาน  โรงแรม โรงพยาบาล 
เป็นตน้ 

 
ภาวะการณ์แข่งขนัในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้นราคาเป็นหลกัเพือให้มีส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) เพิมมากขึน  และจะต้องคาํนึงถึงเรืองบริการหลังการขายเข้ามาเกยีวข้อง ซึงจะเป็นปัจจัย
สาํคญัอีกประการหนึงทีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 
ธุรกจิใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศันผ์่านดาวเทียม ปัจจุบนั ผูใ้หบ้ริการโทรทศันผ์่านดาวเทียมมีจาํนวนรายลดนอ้ยลง
มาก สืบเนืองจาก มีหน่วยงาน กสทช. กาํกบัดูแล เนือหารายการออกอากาศทีไม่เหมาะสม  ภาวะการแข่งขันใน
ตลาดยงัอยู่ในระดบัตาํ ส่วนใหญ่ผูใ้หบ้ริการจะเนน้เรืองคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นหลกั   

 
  ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบนัในระบบการส่งสัญญาณโทรทศันมี์การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใชม้ากขึน  เช่น  มีการเปลียนแปลงการ
ส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอล  และการใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณ  โดยได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รองรับการใช้งานดิจิตอลในระบบอาคาร  มีการนาํเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาพฒันา 
ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ ตลอดจนการหาพนัธมิตรทางธุรกจิ เพือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเทคโนโลยีทีเปลียนแปลง  
 
สาํหรับอุปกรณ์ทีเกยีวขอ้งกบัการใชง้านในการรับสัญญาณโทรทศันใ์นระบบ ดิจิตอลนัน ทาง SE ได้เตรียมความ
พร้อม และไดท้าํการพฒันาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าจนได้อุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นอย่างดี 

 
 บริษัท วิชัน แอนด์ ซีเคยีวริตี ซีสเต็ม จํากดั (“VSS”) 
 

ก)  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดาํเนินธุรกจิการจาํหน่าย ออกแบบ รับเหมาติดตงัและซ่อมบาํรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ระบบเสียงประกาศทวัไป ระบบสือสารต่างๆ  ภายในอาคาร และระบบภาพระบบเสียงสําหรับห้อง
ประชุม หอ้งจดัเลียงขนาดใหญ่ (Auditorium)  รวมทงัระบบสือสารสั งการสาํหรับหอ้งศูนยป์ฏิบัติการ  (Operation 
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and Command Center) ซึง VSS  เน้นการทาํตลาดเฉพาะกบัลูกค้าภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึง
หลกัการดา้นวิศวกรรม ความทนัสมยัของระบบเพือใหลู้กคา้ไดรั้บผลตอบแทนทีคุม้ค่า 

 

 ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

 การตลาด 
VSS มุ่งเนน้ลูกคา้ราชการ รัฐวิสาหกจิและเอกชนขนาดใหญ่ โดยเขา้ถึงลูกคา้สมาํเสมอเพือเขา้ใจถึงความต้องการที
แทจ้ริงของลูกคา้เพือแนะนาํและแบ่งปันประสบการณ์ของบริษทัทงัดา้นผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี   
 
เน้นคุณภาพสินค้าทังด้านความทันสมัยและคงทนถาวรตลอดจนความประณีตในการติดตัง เพือให้ลูกค้าได ้      
ประโยชนแ์ละมีความพึงพอใจสูงสุด 
 
เนน้บริการหลงัการขายโดยดูแลลูกคา้ระหว่างรับประกนัสมาํเสมอและเสนอขายบริการซ่อมบาํรุงรักษาหลังจาก
หมดระยะเวลารับประกนั 

 

สภาวะการณ์แข่งขัน 
 

ตลาดดา้นระบบการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดเติบโตรวดเร็วต่อเนืองมาหลายปี
และจะเติบโตต่อไป  VSS จึงเนน้กลุ่มลูกคา้ทีมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในระบบความปลดภยัสูง ทงัหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ (ตลาดบน) ซึงมีการแข่งขันน้อย  VSS มีผลงานและมีชือเสียงดี
เป็นทียอมรับของลูกคา้กลุ่มนีมายาวนานทาํใหมี้โอกาสขยายงานไดม้าก  มีผูป้ระกอบการนาํเข้าอุปกรณ์โทรทัศน์
วงจรปิดจากประเทศจีนเขา้มาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมาก VSS จึงไม่ร่วมเข้าแข่งขันในตลาดกลุ่มนี (ตลาดล่าง) แต่ 
VSS ยงัคงนาํเขา้อุปกรณ์โทรทศันว์งจรปิดจากประเทศจีน เกาหลี และไต้หวนั  ไวใ้ห้บริการลูกค้ากลุ่มนีอยู่บ้าง
เพือใหค้รบวงจร  

 
ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.  เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับระบบบนัทึกภาพและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV Recording And Management) ยีห้อ Nice Vision และระบบบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Situation Management) ยีหอ้ Qognify  จากประเทศอิสราเอล 

2. เป็นคู่คา้กบับริษทัโรเบิร์ตบ๊อช (ประเทศไทย) จาํกดัโดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ระบบเสียงประกาศทวัไปและระบบควบคุมการเขา้ออกประตู  

3. เป็นคู่ค้ากบับริษทัครีเอตุส คอร์โปเรชั นจาํกดั โดยเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบ X-Ray ตรวจหาอาวุธ ยีห้อ 
Astrophysic และเครืองตรวจโลหะ ยีหอ้ CEIA 

4. เป็นคู่คา้กบั บริษทั Axis ( Thailand ) จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
5. เป็นคู่คา้กบั บริษทั Mopho Detection ประเทศฝรังเศส โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ตรวจ หาร่องรอยสาร

เสพติดและสารระเบิด และระบบตรวจหาสารระเบิดและสารตอ้งหา้มในกระเป๋าสัมภาระในกจิการการบิน 
 
นอกจากนียงันาํเขา้อุปกรณ์กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและชุดบนัทึกภาพแบบง่ายๆ จากประเทศจีน เกาหลีและไตห้วนั
เพือไวร้องรับลูกคา้โรงงาน บา้นพกัอาศยั และร้านคา้  

 

ง)   โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 
 

ซึงดาํเนินการโดย  VSS มีโครงการทียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ดงันี 
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ลาํดับท ี
 

รายชือลูกค้า 
 

ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

 (ล้านบาท) 
ความคืบหน้า 

(%) วันทเีริม วันทสิีนสุด 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่อมบาํรุง CCTV  01/10/58 12/03/60 13.46 80 

2 ธนาคารออมสิน ซ่อมบาํรุง ระบบหอ้งประชุม 12/12/59 11/12/60 0.67 5 

3 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV 11 เขต  01/10/59 30/09/60 12.57 25 

4 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV 28 เขต  01/10/59 30/09/60 8.24 25 

5 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV สวนสาธารณะ  01/10/59 30/09/60 21.54 25 

6 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

เช่าระบบ CCTV 6อาํเภอภาคใต ้ 29/09/59 30/04/65 570.23 2 

7 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

จา้งสร้างอาคารปฏิบติัการและปรับปรุง
หอ้งควบคุมงาน CCTV 6 อาํเภอภาคใต ้

29/09/59 30/06/60 73.3 15 

 

หมายเหตุ:  1. การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 2.  การรับรู้รายได้ของงาน กอ.รมน. เช่าระบบ CCTV 6 อาํเภอใต้จะรับรู้เป็นรายเดือน เดือนละ 9.50 ล้านบาท เป็นเวลา 60 เดือน 

  นับตังแต่เดือน เม.ย. 2560 
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ 
  

                (หน่วย :  ล้านบาท) 

สายธุรกจิ ดําเนินการโดย 
สัดส่วนการ

ถือหุ้นปี2559 
(%)(1) 

2557 2558 2559 

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

1)   ICT Solution and Service บจก. สามารถคอมเทค 70.14 1,781.8 7.5 2,164.9 11.8 2,470.7 18.1 

บมจ. สามารถเทลคอม 70.14 1,723.3 7.2 1,118.2 6.1 891.5 6.5 

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 70.14 1,792.7 7.5 1,200.2 6.5 802.5 5.9 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 1,225.7 5.1 1,173.8 6.4 1,418.5 10.3 

รวม 6,523.5 27.3 5,657.1 30.8 5,583.2 40.8 

2)   Mobile Multimedia บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 71.47 9,566.1 40.1 6,334.8 34.5 2,474.2 18.1 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 2,787.7 11.6 1,369.7 7.4 883.1 6.5 

รวม 12,353.8 51.7 7,704.5 41.9 3,357.3 24.6 

3)   Call Center บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์ 69.18 668.5 2.8 936.6 5.1 916.2 6.7 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - - - 3.9 0.0 7.3 0.0 

รวม 668.5 2.8 940.5 5.1 923.5 6.7 

4)   Utilities and Transportations บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 100 1,207.5 5.1 1,490.4 8.1 1,770.3 12.9 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 1,206.2 5.1 1,089.9 6.0 1,412.4 10.4 

รวม  2,413.7 10.2 2,580.3 14.1 3,182.7 23.3 

5)   Technology Related Services  บจก. สามารถวิศวกรรม 99.99 495.6 2.1 586.0 3.2 322.7 2.4 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 1,424.6 5.9 897.7 4.9 306.1 2.2 

รวม 1,920.2 8.0 1,483.7 8.1 628.8 4.6   

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 23,879.7 100.0 18,366.1 100.0 13,675.5 100.0   
                                  

หมายเหตุ :   (1)  เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมทังทางตรงและทางอ้อม ณ วันที 31  ธันวาคม  2559 
                        (2) เป็นรายได้จากการขายและบริการ หลังหักรายการระหว่างกัน  
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3. ปัจจัยความเสียง 

ปัจจุบัน บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลักใน 5 สายธุรกจิ คือ 1) ICT Solution and Service 2) Mobile 
Multimedia 3) Call Center 4) Utilities and Transportations และ 5) Technology Related Services โดยการประกอบธุรกจิทัง 5 สายธุรกจินัน 
ย่อมมีปัจจยัความเสียงในการบริหารงานทีแตกต่างกนั ทังจากปัจจัยภายในและภายนอกทีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยเหตุนีบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นทีจะต้องมีระบบจัดการบริหารความเสียง รวมทังได้มีการแต่งตังคณะกรรมการ
บริหารความเสียง เพือทาํหนา้ทีในการกาํหนดนโยบาย จัดอันดับความเสียง พิจารณาทบทวน รวมทังประเมินความเสียงอย่างสมาํเสมอ โดย
ปัจจยัเสียงสามารถจาํแนกไดต้ามประเภทต่างๆ ดงันี 

1. ความเสียงจากการดําเนินงาน 

ความเสียงในการดําเนินธุรกจิ ICT Solution and Service 

เนืองจาก ICT Solution and Service ดาํเนินธุรกจิการติดตงัและใหบ้ริการระบบ ICT ครบวงจร โดยมีลูกค้าหลักคือหน่วยงานของภาครัฐ
และรัฐวิสาหกจิ ดงันนัหากภาครัฐมีการชะลอการใชจ่้ายงบประมาณดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารลง กจ็ะส่งผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรกดี็ บริษทัฯ ไดพ้ยายามลดความเสียงโดยการกระจายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึน ครอบคลุม
กระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกจิทีหลากหลายมากขึน เพือลดความเสียงในการเปลียนแปลงนโยบาย ความล่าช้าในการประมูลงาน 
หรือการถูกตดังบประมาณของแต่ละหน่วยงาน อีกทงัยงัมีแผนจะขยายฐานลูกคา้ทีไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเพิมเติม เพือลดความเสียงจาก
การพึงพาหน่วยงานภาครัฐมากเกนิไป อีกทงับริษทัฯ มีการดาํเนินนโยบายเพิมแหล่งรายได้ประจาํ (Recurring Revenues) เนืองจากการมี
รายไดป้ระจาํจะช่วยลดความเสียงในเรืองของความผนัผวนของรายไดบ้ริษทัฯ นอกจากนียงัมีความเสียงจากการทีบริษทัฯ มีการใหบ้ริการ
ดว้ยเทคโนโลยีทีหลากหลาย อาจทาํใหพ้นกังานมีความรู้หรือความเชียวชาญไม่เพียงพอในเทคโนโลยีนันๆ ทาํให้แกปั้ญหาไม่ถูกจุด ซึง
ความเสียงในดา้นนี ทางบริษทัฯ ไดมี้การจัดแบ่งทีมทาํงานออกเป็นกลุ่มทีมีความเชียวชาญในแต่ละด้าน และจัดอบรมอย่างสมาํเสมอ 
รวมถึงหา partner ทีเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยี เพือพฒันาใหพ้นกังานมีความรู้ความชาํนาญทีเพียงพอ 

  ความเสียงจากการดําเนินงานในธุรกจิ Mobile Multimedia 

 ธุรกจิโทรศัพท์เคลือนท ี

เนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใชง้านดา้น data เพิมสูงขึน ส่งผลใหย้อดขายโทรศพัทเ์คลือนทีประเภทสมาร์ทโฟน
เพิมสูงขึน นอกจากนีผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีรายใหญ่ทงัสามรายทาํแบรนดโ์ทรศพัทเ์คลือนทีของตนเอง โดยมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายลดราคาเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีผูกกบัการใชแ้พก็เกจการใชง้าน ซึงทางบริษทัฯ เองไดเ้ตรียมรับความเสียงในเรืองนี
โดยการปรับกลยุทธ์โดยลดสัดส่วนผลิตภณัฑฟี์เจอร์โฟน และเพิมสัดส่วนสมาร์ทโฟนใหสู้งขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป และหลีกเลียงความเสียงจากสงครามราคาของสมาร์ทโฟน โดยจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน โดยมี 
fighting model ทีคุ้มค่าทีสุดในแต่ละรุ่น นอกจากนี การให้บริการหลังการขายกน็ับเป็นอีกหนึงปัจจัยทีบริษทัฯ ให้ความสําคัญ 
เนืองจากการแข่งขนัในการใหบ้ริการแกลู่กค้า มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซือของผูบ้ริโภคซึงจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย
โทรศพัทเ์คลือนที โดยบริษทัฯ มีการเพิมจุดใหบ้ริการ และพนกังานในศูนยบ์ริการในพืนทีสาํคญั ฝึกอบรมช่างเพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการ รวมทงัลดขนัตอนการทาํงานเพือบริการลูกค้าไดอ้ย่างรวดเร็วขึน รวมทังทาํสือการตลาดและโฆษณาเพือสร้าง
ความเชือมนัและวางใจในมาตรฐานการใหบ้ริการหลงัการขาย และปัจจยัเสียงประการสุดท้ายของกลุ่มโทรศัพท์เคลือนทีคือ ความ
เสียงดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั จากยอดขายสมาร์ทโฟนทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ว และยอดขายฟีเจอร์โฟนทีลดลงอย่างต่อเนือง ทาํให้
บริษทัฯ เพิมความเขม้งวดในมาตรการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ความแม่นยาํมากยิงขึน บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายกระจายความ
เสียงโดยการลดจาํนวนการสั งซือสินคา้ใหม่ และควบคุมอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัอย่างใกลชิ้ด 
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 ธุรกจิการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทใีนรูปแบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 

จากการทีบริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีเสมือน (MVNO) ซึงไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง แต่เป็นการ
ดาํเนินธุรกจิในลักษณะของการซือบริการสําเร็จรูปมาจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) ซึงเป็นเจา้ของโครงข่ายโทรศพัทเ์คลือนที และนาํไปใหบ้ริการต่อแกก่ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึงโครงข่ายของทีโอทีในเฟส 1 
นันมีสถานีฐานไม่ครอบคลุมทุกพืนที ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการได้ทั วประเทศ และการทาํการตลาดยาก ทาํให้มีโอกาสที
ผูใ้ชบ้ริการจะยกเลิกไดใ้นภายหลงัการเปิดใชบ้ริการ  

 ธุรกจิให้บริการข้อมูลข่าวสารและบันเทงิ (Content) 

สาํหรับธุรกจิคอนเทนทน์นั ปัจจยัความเสียงหลักทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิคือการลดลงของผูใ้ช้งานอันเนืองมาจากการ
เปลียนถ่าย และวิวฒันาการในการเข้าถึงข้อมูล จากระบบโทรศัพท์พืนฐาน ระบบอินเตอร์เน็ตสําหรับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
พกพา ระบบโทรศพัทเ์คลือนทีจากยุค 2 จี ในอดีต มาถึง 4 จี ในปัจจุบนั ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวทาํใหอุ้ปสรรคและข้อจาํกดัใน
การเขา้ถึงขอ้มูลลดลงอย่างต่อเนือง  และมีการพฒันาในเชิงของความรวดเร็วในการเชือมต่อ (Connectivity)  ความสะดวกในการ
พกพาอุปกรณ์สือสาร (Mobility)  ส่งผลใหก้ารแข่งขนัทีเคยแยกออกจากกนัตามรูปแบบของการเข้าถึง ถูกหลอมรวมกนัเป็นตลาด
หนึงเดียวทีมีขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยผูแ้ข่งขนัหลากหลายราย ผูใ้ชง้านมีอิสระในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารใหแ้กผู่ใ้ช้งานด้วยกนัผ่าน
เครือข่ายสังคม (Social Network) ส่งผลให้บทบาทและความสําคัญของผูป้ระกอบการลดลง โดยจะเห็นได้จากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทีมีการใชง้านคอนเทนทท์งัประเภทเสียง (Voice) และขอ้ความภาพและเสียง (Non-Voice) มีอตัราเฉลียการใชง้านทีนอ้ยลง
และสันลง ดังนันบริษัทฯ จึงไดมี้การนําเสนอการให้บริการคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ ทีตอบสนองต่อพฤติกรรมผู ้ใช้งานที
เปลียนไป เช่น การนาํเสนอขอ้มูล สาระบนัเทิงผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพาทันสมัย รายการโทรทัศน ์
รวมถึงสือสิงพิมพที์ยงัคงเป็นสือการเขา้ถึงขอ้มูลหลกัของทุกเพศทุกวยั โดยในขณะเดียวกนั บริษทัฯ กใ็หค้วามสาํคญักบัธุรกจิในรูป
แบบเดิม เพือคงฐานลูกคา้เดิมซึงมีอยู่เป็นจาํนวนมาก 

นอกจากนี การเปิดกวา้งทางเทคโนโลยียงัส่งผลกระทบต่อเนืองไปยงับทบาทความสําคัญของบริษทัฯ ทีทาํหน้าทีเป็น Content 
Provider หรือตวักลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เมือผูผ้ลิตคอนเทนท์ สามารถผนัตัวขึนมาเป็นผูเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผูใ้ช้งานได้เอง โดยอาศัยการลงทุนด้านโครงข่าย ระบบจัดการข้อมูล และการเชือมต่อกบัผูใ้ห้บริการโทรศัพท์พืนฐาน และ
โทรศพัทเ์คลือนที ภายใตต้น้ทุนทีสามารถลงทุนได ้บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงภาวะความเสียงทีเกดิขึน และมีกลยุทธ์เพือต่อรองสิทธิ
พิเศษจากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที เช่นขอ้ความประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายหลกัอย่างต่อเนืองเพือกระตุ้นการใช้งาน ซึง
ผูป้ระกอบการรายเล็ก ไม่สามารถมีอาํนาจต่อรองได้ ตลอดจนโครงสร้างส่วนแบ่งรายได้ทีเป็นธรรม รวมถึงการสนับสนุนทาง
เทคนิคอย่างใกลชิ้ดเมือเกดิปัญหา ทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัคงความสัมพนัธ์อันดีกบัผูผ้ลิตคอนเทนท์ทุกราย และดาํเนินงานอย่างราบรืน
ดว้ยดีเสมอมา 

ปัจจยัความเสียงอีกขอ้หนึงทีมีความสําคัญ คือการพึงพาคอนเทนท์ของผูผ้ลิตรายอืนเป็นสัดส่วนทีสูงเกนิไป ส่งผลให้ผลกาํไรที
บริษทัฯ ไดรั้บนอ้ยกว่าคอนเทนทที์บริษทัฯ เป็นเจา้ของเอง เมือคาํนึงถึงส่วนแบ่งใหแ้กเ่จา้ของคอนเทนท์ และผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทพื์นฐานและโทรศพัทเ์คลือนที นอกจากนีภาวะการพึงพาคอนเทนทจ์ากภายนอกมากเกนิไปยงัเพิมอาํนาจการต่อรองให้แก่
เจา้ของคอนเทนท ์ซึงอาจนาํไปสู่การเสียสิทธิคอนเทนทไ์ปใหก้บัผูป้ระกอบการคู่แข่งทีพร้อมยอมทุ่มตลาด อย่างไรกดี็ บริษทัฯ ได้
เล็งเห็นถึงปัจจยัความเสียงขอ้นีและมีมาตรการกลยุทธ์ในการคิดคน้ พฒันา ปรับปรุงรูปแบบขอ้มูลข่าวสารทีเป็นลิขสิทธิของบริษทั
ฯ เพือนาํเสนอต่อฐานลูกคา้ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ ในปัจจุบัน อีกทังยงันาํเสนอรูปแบบธุรกจิใหม่ๆ ทีจะนาํมาซึงรายได้ใน
รูปแบบอืนๆ นอกเหนือจากรายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการเพียงอย่างเดียว อาทิ รายไดจ้ากค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสือหลากหลายของ
บริษทัฯ รวมถึงการต่อรองสิทธิพิเศษร่วมกบัพนัธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เพือนาํมาเป็นสิงดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ 
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ความเสียงในการดําเนินธุรกจิ Call Center 

 ธุรกจิให้บริการศูนย์ประสานงานลูกค้า (Call Center) 

สาํหรับศูนยป์ระสานงานลูกคา้ หรือ คอลเซ็นเตอร์นนั บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดาํเนินงาน ดังนันความเสียงหลักในการ
ดาํเนินธุรกจินีจึงเป็นดา้นบุคลากร เนืองจากอตัราการลาออกของบุคลากรทีอยู่ในระดบัสูงของธุรกจิประเภทนี อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ ไดพ้ยายามหาแนวทางในการลดอตัราการลาออกของพนักงานโดยการให้ค่าตอบแทน
ในระดับทีเหมาะสม ให้สวัสดิการต่างๆ พร้อมทังมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพนี 
นอกจากนีบริษทัฯ ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมรับมือสาํหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ไฟไหม้ นาํท่วม เป็นตน้ โดยบริษทัฯ 
ไดมี้การจดัตงัศูนยเ์กบ็ขอ้มูล รวมทงัศูนยป์ฏิบัติงานสํารองไวร้องรับสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนันหากเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหล่านี จะช่วยใหส้ามารถลดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

ความเสียงในการดําเนินธุรกจิ Utilities and Transportations 

 ธุรกจิการจราจรทางอากาศ 

 ความเสียงในธุรกจิการจราจรทางอากาศนัน โดยมากแล้วมักเกยีวโยงกบัระบบความปลอดภัย โดยระบบการปฏิบัติงานต่างๆ 
ระบบสือสารกบันกับิน หรือระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่สามารถหยุดการทาํงานได ้โดยทางบริษทัฯ ได้มีการติดตังอุปกรณ์สํารอง
เป็นจาํนวน 2 ระบบ เพือป้องกนัความเสียงในดา้นนี นอกจากนี เรายงัมีช่างเทคนิคทีคอยปฏิบัติงานอยู่ตลอด 24 ชั วโมง และมีการ
ตรวจสอบความพร้อม และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในทุกๆ 3 เดือน 

 ธุรกจิรับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 

สาํหรับธุรกจิรับจา้งกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งนนั ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นโครงการของภาครัฐ ทาํให้มีความเสียงจากความล่าช้า
ของการประมูลโครงการเมือเกดิการเปลียนแปลงทางการเมือง ดงันนัทางบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการหาโครงการของเอกชนทีไดรั้บ
อนุมติัแลว้เพิมเติมเพือลดความเสียงทางดา้นนี นอกจากนียงัมีความเสียงดา้นการแข่งขนัสูงในตลาด จากคู่แข่งทงัในและต่างประเทศ 
โดยทีคู่แข่งขนับางรายเป็นผูผ้ลิตอุปกรณเ์องดว้ย ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสียเปรียบดา้นราคา ซึงเรืองนีทางบริษทัฯ ได้ลดความเสียง
โดยการหาช่องทางการเป็นพนัธมิตรกบัผูผ้ลิตอุปกรณที์มีศกัยภาพ เพือใหมี้ตน้ทุนสินคา้ตาํลง และสามารถแข่งขนัได ้

ความเสียงในการดําเนินธุรกจิ Technology Related Services 

 ธุรกจิผลติและจําหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทวี ี

ความเสียงของธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศันใ์นระบบดิจิตอลทีวคืีอ เรืองของการแข่งขนัในตลาด เนืองจากตวั
ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยเมือเทียบกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จึงเน้นพฒันาคุณภาพของเสาอากาศทีวี โดยจะมีการพฒันาเสา
อากาศใหมี้ขนาดเล็กลง และจะเนน้ผลิตและจาํหน่ายเสาอากาศสาํหรับภายนอก เพือเพิมโอกาสในการแข่งขนั  

2.  ความเสียงด้านการเงิน 

 ความเสียงด้านอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ 

 การดาํเนินงานบางกจิการของบริษทัฯ สร้างรายไดใ้นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ธุรกจิการจราจรทางอากาศ และธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดย่อย
ในประเทศกมัพูชา ซึงสร้างรายไดใ้หแ้กบ่ริษทัฯ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการดาํเนินงานในบางกจิการกก็อ่ให้เกดิต้นทุนในสกุล
เงินต่างประเทศเช่นกนั เช่น ธุรกจิโทรศพัทเ์คลือนที ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอลทีวี หรือธุรกจิ 
ICT Solution and Service ทีมีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันนับริษทัฯ จึงตระหนักถึงความเสียงของความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลียนในหลายปีทีผ่านมา และไดด้าํเนินนโยบายอย่างรอบคอบเพือลดความเสียงจากความผนัผวนดังกล่าวมาโดยตลอด 
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โดยบริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมีการติดตามสถานการณ์ความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียน
อย่างใกลชิ้ด 

 ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินทงัเงินกูยื้มระยะสันและระยะยาว ซึงความผนัผวนของอตัราดอกเบียอาจส่งผลกระทบ
ต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ได ้อย่างไรกดี็ เงินกูยื้มส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินกูร้ะยะสันซึงอัตราดอกเบียจะเปลียนแปลงตาม
ภาวะตลาดเงิน ความเสียงจากอตัราดอกเบียจึงค่อนข้างตาํ  สําหรับดอกเบียเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯ ได้รับอัตราดอกเบียสําหรับเงินกูยื้ม
ระยะยาวสกุลเงินบาททีมีอัตราดอกเบียสําหรับลูกค้าชันดี (MLR) โดยหักส่วนต่างทีตกลงไวล่้วงหน้า ในขณะทีเงินกูยื้มสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ ไดรั้บดอกเบียที LIBOR บวกส่วนต่างทีไดต้กลงไว ้อตัราดอกเบียทงัหมดทีมีการตกลงไวน้นัเป็นอตัราดอกเบียลอยตวั บริษทัฯ จึง
ไดท้าํการติดตามสถานการณ์อตัราดอกเบียอย่างใกลชิ้ด ดงันนัหากมีสัญญาณของความผนัผวนเกดิขึน บริษทัฯ อาจใช้เครืองมือป้องกนั
ความเสียงทางการเงินต่างๆ เพือจาํกดัความเสียงดงักล่าว 

 ความเสียงจากหนีสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯ มีความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีจากลูกหนีทางการคา้ประเภทต่างๆ จากงบการเงินรวม ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2559 
บริษทัฯ มีบญัชีลูกหนีการคา้รวม 8,681.33 ลา้นบาท โดยลูกหนีจาํนวน 2,265.14 ลา้นบาท เป็นลูกหนีทีมียอดค้างชาํระนานกว่า 12 เดือน 
อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ทาํการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไวแ้ล้วเป็นจาํนวนทังสิน 124.75 ล้านบาท บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายอย่าง
รอบคอบ เพือประเมินการปล่อยสินเชือสาํหรับลูกคา้อย่างเคร่งครัดและติดตามใหมี้การจดัเกบ็สินเชือเพือลดปัญหาความเสียงจากปัญหา
หนีสูญดงักล่าว 

 ความเสียงจากการเป็นบริษัททปีระกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company)  

ในฐานะทีเป็นบริษทัทีประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ในบริษทัอืน ซึงผลประกอบการของบริษทัฯ จึงขึนอยู่กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ย่อย อีกทงัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัขึนอยู่กบัผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษทัย่อยเหล่านัน หากผลประกอบการของ
บริษทัย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ได ้บริษทัฯ ได้บริหารความเสียงดังกล่าว โดยมีนโยบายการ
ลงทุนทีมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกจิทีมีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตสูง มีรายได้ทีแน่นอน ความเสียงตาํ และให้ผลตอบแทนในการ
ลงทุนสูงแกบ่ริษทัฯ   นอกจากนนัยงักาํหนดใหบ้ริษทัในกลุ่มจดัทาํแผนธุรกจิ และเสนอแผนดาํเนินการและงบประมาณประจาํปี ซึงต้อง
ผ่านการพิจารณาและอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทงัมีการติดตามผลงานของแต่ละธุรกจิอย่างใกลชิ้ดเพือวางแผนรับความเสียง
อย่างทนัท่วงที 

ทงันี การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นไปตามกฎหมายทีบงัคบัใช ้และ/หรือ ข้อจาํกดัอืนๆ รวมถึงสัญญาทางการเงิน
ต่างๆ อย่างครบถว้นทุกประการ  

 ความเสียงจากการลงทนุระยะสันในหลกัทรัพย์ 

จากงบการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีการลงทุนระยะสันในหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวน 70.27 ล้านบาท หลักทรัพยด์ังกล่าวจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะความผนัผวนในตลาด การเปลียนแปลงทางการเมือง รวมถึงผลกระทบต่างๆ จากภาวะ
เศรษฐกจิจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยที์บริษทัฯ ถือไว ้ทงันีบริษทัฯ ไดมี้การติดตามความเคลือนไหวต่างๆ อนัจะนาํมาสู่ความเสียงดังกล่าว
อย่างใกลชิ้ดและบริษทัฯ มีการประชุมความเสียงเป็นประจาํ เพือติดตามข่าวสารการลงทุน เพือทีจะไดด้าํเนินการอย่างทนัท่วงทีเมือจาํเป็น 

3.  ความเสียงด้านสังคมและสิงแวดล้อม 

ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ ทีจะดาํรงอยู่ไดอ้ย่างต่อเนืองและยงัยืนนนั ตอ้งพึงพาการสนบัสนุนจากชุมชนและสังคม การดาํเนินธุรกจิ
ของบริษทัฯ ทีส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม อาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ นาํมาซึงผลกระทบต่อผล
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การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต พฒันาความเจริญใหแ้กชุ่มชน โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยมีการสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองค์กรทังภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชน เพือประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม โดยบริษทัฯ มีการจัดประกวด
นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การใหทุ้นการศึกษา การปรับปรุงหอ้งสมุดและสนามเด็กเล่นใหก้บัโรงเรียนในต่างจังหวดั การสนับสนุน
เครืองคอมพิวเตอร์แกเ่ด็กนกัเรียนในพืนทีห่างไกล และการจดัฝึกอบรมความรู้เสริมทกัษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม 
เพือสร้างบุคลากรทีมีคุณภาพสู่สังคมไทย  นอกจากนี บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์งแวดล้อมและใชท้รัพยากร
อย่างรู้คุณค่า โดยบริษทัฯ มีนโยบายเพือการส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมพนกังานในองคก์รเรืองสิงแวดล้อม เพือปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าทีอยู่เสมอ และมีการสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน ผ่านสือภายในและ
โครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังานอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินงานตามนโยบายด้านสังคมและสิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือง โดยมุ่งหวงัใหบ้ริษทัฯ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนั และเติบโตไปดว้ยกนัอย่างเกอืกูลและยงัยืน  
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์    
  

  ทีดิน อาคารและอุปกรณข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ณ วนัที  31   ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 

 สินทรัพย์  มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ 31 ธันวาคม  2559 ณ 31 ธันวาคม  2558 

ทีดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 
อุปกรณส์าํนกังาน 
เครืองจกัรและอุปกรณ ์
ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหว่างดาํเนินการ 

561.48 
57.03 

520.74 
4,034.23 

64.25 
145.56 

561.50 
69.45 

542.36 
4,320.22 

65.97 
209.46 

รวม 5,383.29 5,768.96 
 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเครืองจกัร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ซึงไดม้าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตาม
 บญัชีเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 18 ลา้นบาท (2558: 63 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 25 ลา้นบาท) 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  มูลค่าตามบญัชีกอ่นหกัค่าเสือมราคา
สะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 7,346 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 680 ลา้นบาท (2558: 
5,460 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 601 ลา้นบาท) 

 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาทีดินในระหว่างไตรมาสสีของปี 2557 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึงใช้วิธีเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลราคาตลาด โดยผลจากการประเมินราคาใหม่ทาํใหมู้ลค่าของทีดินและส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทีดินในงบการเงินรวมเพิมขึน
ประมาณ 82 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 24 ลา้นบาท) หากบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จะเป็นดงันี 

 

                                                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2559 2558 2559 2558 
ทีดิน 97.74 97.74 62.70 62.70 
 

บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้รับโอนอุปกรณ์บางส่วนจาก The Cambodian State Secretariat              
of  Civil Aviation (“SSCA”) ภายใตส้ัญญา Build Cooperate and Transfer กบัรัฐบาลสาธารณรัฐกมัพูชา ซึงบริษทัย่อยนีมีภาระผูกพนัใน
การโอนอุปกรณ์ทงัหมดคืน SSCA เมือหมดอายุของสัญญาฉบบัดงักล่าว  ซึงปัจจุบนัอุปกรณ์ดงักล่าวได้โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
(สัมปทานบริการ) ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 
ในปี 2559 บริษทั กมัปอต พาวเวอร์ แพลนท์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้ตังค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 17 ล้านบาท 
(2558: ไม่มี) ทีบนัทึกในงบการเงินรวม  เนืองจากบริษทัย่อยไดพิ้จารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีของเครืองจกัรสาํหรับโครงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศกมัพูชา 

 

บริษทั สยามสปอร์ต  เทเลวิชนั  จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัย่อยได้นาํอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชี  จาํนวนประมาณ  40  ล้านบาท  (2558: 50 
ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 
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 สินทรัพย์ทมีีไว้เพือโครงการในอนาคต  

  มูลค่าสินทรัพยที์มีไวเ้พือโครงการในอนาคต - สุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี  
                     (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 

 สินทรัพย์  มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ 31 ธันวาคม  2559 ณ 31 ธันวาคม  2558 

ทีดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 

23.25 
0.45 

23.25 
0.66 

รวม 23.70 23.91 
 

สินทรัพย์ให้เช่า 
-  พืนทีโกดงั เลขที 101/41  เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่  20  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  มีบริษทัในเครือ

เป็นผูเ้ช่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 
 

ผู้เช่า                                       พืนท ี(ตารางเมตร)             ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
 

บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 50.00 2,383.00 
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั 721.23 34,373.82 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 55.68  2,653.71 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 15.91 758.27 
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั 37.50 1,787.25 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 450.00 21,447.00 

 

หมายเหตุ:          อายุสัญญาเช่า 3 ปี  
 

- พืนทีอาคารโรงงาน เลขที 37/1 หมู่ 2 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  มีบริษทัในเครือเป็นผูเ้ช่า มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

 

ผู้เช่า  พืนท ี(ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 430.00 17,561.00  
บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั 2,270.00 92,000.00 

 

หมายเหตุ:           อายุสัญญาเช่า 3 ปี  
 

-   พืนทีสาํนกังาน  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี    
 

ผู้เช่า                                            พืนท ี(ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 374.72 46,765.06  
บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั   162.00 20,217.60 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 2,648.85 330,576.48 
บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั 1,222.86 152,612.93 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 265.70 33,159.36 
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั 647.22 80,773.06 
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ผู้เช่า                                            พืนท ี(ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 885.64 110,527.87 
บริษทั วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั 627.00 78,249.60 
บริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั 13.00 1,622.40 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 841.35 105,000.48 
บริษทั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์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 
บริษทั สามารถ ไอ-สปอร์ต จาํกดั  150.00 18,720.00 
บริษทั มอลลไ์ทยแลนด ์จาํกดั 65.00 8,112.00 

       หมายเหตุ:         อายุสัญญาเช่า 3 ปี  
    

 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า บริษัทฯ มีมูลค่าของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสุทธิ   ดังแสดงในตารางต่อไปนี 
 

มูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
  

รายการ อายุงานทงัหมด 
(ปี) 

ระยะเวลาเช่า
เหลือ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

หลกัประกนั เงินกู้ 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้(1) 30 12 ปี 4 เดือน 154.44 สิทธิการเช่า - ไม่มี - 
รวม   154.44   

 

หมายเหต ุ:    (1)  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ได้เช่าพืนทีอาคารสํานักงานเป็นระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท วิไลลักษณ์ 
อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด  ตงัอยู่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ หมู่  4  อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
จาํนวน 11,926 ตร.ม.  ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 31,500 บาท ตลอดอายุการเช่า โดยมีการจดทะเบียนสัญญาการเช่า
ดังกล่าวกับทางกรมทีดินเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

56 

 

   ทรัพย์สินทไีม่มีตัวตนทสํีาคญั 

 สัมปทานบริการ 

 บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยมีขอ้ตกลงสัญญาสัมปทานซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

ชือสัญญาสัมปทาน: Contract to build, cooperate and transfer on air traffic control system (BCT contract) 

ลกัษณะสัมปทาน: เพือจดัตงัระบบและใหบ้ริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชา 

อายุสัมปทาน:  32 ปี สินสุดในปี 2576 

เงือนไขทีสาํคญัตามสัญญา: บริษัทย่อยให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐบาลประเทศกมัพูชาตามสัดส่วนของรายได้ทีเกบ็ได ้
นอกจากนี บริษทัย่อยตอ้งโอนกรรมสิทธิในระบบและอุปกรณ์ทงัหมดใหแ้กรั่ฐบาลประเทศกมัพูชาเมือ
สินสุดอายุสัมปทานโดยไม่คิดมูลค่า 

 สิทธิบัตร 

เมือวนัที 10  สิงหาคม  2554  สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติ
อนุมติัการออกใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีสอง ทีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  เพือให้บริการสือสารผ่านดาวเทียมทีใช้
จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) ให้แกบ่ริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อย 
โดยมีระยะเวลาใบอนุญาต 5 ปี   ทงันี ใบอนุญาตดงักล่าวมีผลต่อเนืองนับตังแต่วนัทียกเลิกสัญญาการให้บริการสือสารข้อมูลภาพและเสียง
ผ่านดาวเทียมภายในประเทศฉบบัเดิมแลว้เสร็จ (13 กนัยายน 2554)   บริษทัย่อยผูกพนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ซึงรวมข้อผูกพนัที
จะตอ้งส่งมอบอุปกรณ์สือสารทีใช้ในการใหบ้ริการสือสารข้อมูลผ่านดาวเทียมให้แกส่ํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการ
โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ภายในวนัที 11 ธันวาคม 2554  และจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี  อย่างไรกต็าม ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2559  บริษทัย่อยไดแ้จง้ส่งมอบอุปกรณ์สือสารดงักล่าวใหแ้ก ่กสทช.  แล้วและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เชือว่าจะไม่มีการเรียกเกบ็ค่าปรับจาก
การส่งมอบอุปกรณ์ดงักล่าวล่าชา้  ดงันนัจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าปรับดงักล่าวไวใ้นบญัชี  

 สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ         
เมือวนัที 26 ธันวาคม 2557 บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้ซือหุ้นในบริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชัน จาํกดั (บริษทัย่อย) ตาม
ราคาทีตกลงร่วมกนั ผลจากการซือเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีซือทาํให้บริษทัย่อยได้บันทึกสิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศรายการกฬีาเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึงมีอายุการใหป้ระโยชน ์5  ปี 

 

4.2 นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนทีมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกจิทีมีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตสูง  มีรายไดที้แน่นอน  ความเสียงตาํ  และ
ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงแกบ่ริษทัฯ  โดยบริษทัฯ กาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตาม
สัดส่วนการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยตวัแทนของบริษทัฯ มีหนา้ทีออกเสียงในทีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาไว ้  
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ปัจจุบนัคดีทีบริษทัฯ และบริษทัย่อยถูกดาํเนินการฟ้องร้องอยู่ในชนัศาลหาไดมี้ผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ แต่อย่างใดไม่ เนืองจากทุน
ทรัพยที์พิพาทมีมูลค่าตาํกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทีปรากฏในงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที   31 ธันวาคม 2559   

 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา  2559 

 57

6. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคญัอืน 
 
 6.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 
 (1) ชือบริษัททอีอกหลกัทรัพย์  : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)  
 

 สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่  : เลขที 99/1 หมู่ที 4 ชนั 35  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  ถนนแจง้วฒันะ   
      ตาํบลคลองเกลือ   อาํเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   11120 

ประเภทธุรกจิ : ดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัระบบการสือสารโทรคมนาคมทังในและต่างประเทศ  
โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกจิออกเป็น 5 สายธุรกจิ ดังนี  1) สายธุรกจิ 
ICT Solution and Service  2) สายธุรกจิ Mobile Multimedia  3) สายธุรกจิ 
Call Center  4) สายธุรกจิ Utilities and Transportations และ 5) สายธุรกจิ 
Technology  Related Services โดยมีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดาํเนินธุรกจิ
ในแต่ละสายธุรกจิ 

  เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000188   

 โฮมเพจ    : http://www.samartcorp.com   

 โทรศพัท ์   : 0-2502-6000 

 โทรสาร    : 0-2502-6186 

 ทุนจดทะเบียน   : 1,207,804,692 บาท (ขอ้มูล  ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559) 

 ชนิดของหุน้   : หุน้สามญั   

 จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด : 1,006,503,910 หุน้  (ขอ้มูล  ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559) 

 มูลค่าทีตราไวต่้อหุน้  : หุน้ละ  1  บาท 
 

(2) นิติบุคคลทบีริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 
 รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากขอ้มูลทวัไปของบริษทัย่อยและร่วม    หนา้ 9 
 

 (3) บุคคลอ้างอิง 
 

    นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  ทีตงัสาํนกังาน : เลขที 93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ชนั 14 
    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์   : 0-2009-9000, 0-2009-9378 
 โทรสาร   : 0-2009-9476 

    
  ผู้สอบบัญชี   : นางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร์ 
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4604 
 ทีตงัสาํนกังาน  : บริษทั สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั 
      เลขที 193/136 -137  อาคารเลครัชดา  ชนั 33   
      ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
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  โทรศพัท ์ : 0-2264-0777 
 โทรสาร   : 0-2264-0789-90 
  
 นักลงทนุสัมพันธ์  : นายพงษ์เทพ วิชัยกลุ 
 อีเมล   : Pongthep.V@samartcorp.com 
  โทรศพัท ์ : 0-2502-6583 
 โทรสาร   : 0-2502-6186 
  
 เลขานุการบริษัทฯ  : นางจิรวรรณ รุจิสนธิ  
 อีเมล   : Jirawan.R@samartcorp.com 
  โทรศพัท ์ : 0-2502-6042 
 โทรสาร   : 0-2502-6043 
 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  : นางสาวนันทนา คะงุ่ย  
 อีเมล   : Nantana.K@samartcorp.com 
  โทรศพัท ์ : 0-2502-6192 
 โทรสาร   : 0-2502-6186 

 
6.2 ข้อมูลสําคญัอืนๆ 
 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพิมเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
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ส่วนที 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 
 

 7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 
 

ณ วนัที  30  ธันวาคม  2559  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  1,207,804,692  บาท   ทุนชาํระแลว้  1,006,503,910  บาท  
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด  1,006,503,910  หุน้  แบ่งเป็นหุน้สามญั  1,006,503,910  หุน้   มูลค่าหุน้ละ 1  บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

กลุ่มผูถื้อหุน้ทีถือหุน้ของบริษทัฯ สูงสุด   10   รายแรก  มีดงันี 
 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวไิลลกัษณ ์(1)          64,458,195  46.15 

  - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั (2) 185,352,200   18.42 
  - นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์(3) 126,005,535   12.52 
  - นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์(3) 112,734,960   11.20 

  - นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์(3) 30,012,100     2.98 
  - นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์ 5,960,250     0.59 
  - นางสาวสรินทิพย ์ วิไลลกัษณ ์ 2,350,000     0.23 
  - นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ 2,043,150     0.20 
2. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว    40,159,600 3.99 
3. นายศกัดิชยั ศกัดิชยัเจริญกุล   19,000,000 1.89 
4. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25   16,579,200 1.65 

5. นายอภิศกัดิ  เทพผดุงพร   15,416,000 1.53 
6. กองทุนเปิด บวัหลวงโครงสร้างพืนฐานเพือการเลียงชีพ   12,582,000 1.25 
7. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั   12,536,649 1.24 
8. กองทุนสาํรองเลียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    12,330,800 1.23 
  ซึงจดทะเบียนแลว้ โดย บลจ. บวัหลวง จาํกดั       
9. กองทุนเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ   11,428,100 1.13 
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD   10,970,400 1.09 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก       615,460,944  61.15 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       391,042,966  38.85 

จํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมด    1,006,503,910  100.00 
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หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  30 ธันวาคม 2559 
(1) บริษัท  วิไลลักษณ์   อินเตอร์เนชันแนล  โฮลดิง  จาํกัด  นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ์   นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์  

นางศิริเพญ็ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์  วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์
วงศ์  เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรือง การกาํหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรม
ทีเข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอืน  และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษัทโฮลดิง ซึงประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 
ถือหุ้นรายละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์  นายธนานันท์  วิไลลักษณ์  และนางสุกัญญา  
วนิชจักร์วงศ์  ถือหุ้นรายละร้อยละ  17.19    

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัของบริษัทฯ ซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10  ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษัทฯ 

 

(2.1) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดังน ี
 

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์ (1)       
-  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)(2)       
-  บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 
-  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  
-  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์(3)       
-  นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ์ (3) 
-  บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั 
-  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)         
-  นางสาวสรินทิพย ์วิไลลกัษณ ์ 

3,207,435,500 
3,121,579,000 
     30,535,100 
     28,620,400 

      14,900,000 
       7,781,000 
       2,620,000 
       1,000,000 
          400,000 

72.89 
70.94 
0.69 
0.65 
0.34 
0.18 
0.06 
0.02 
0.01 

2. นายณัฐพล จุฬางกูร 158,309,800 3.60 
3. นายทวีฉตัร จุฬางกูร 88,658,500 2.02 
4. นายอดุลย ์บุญรอด 57,450,000 1.31 
5. กองทุนสาํรองเลียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 40,288,100 0.92 
6. นางสาวชมกมล พุ่มพนัธุ์ม่วง 29,001,800 0.66 
7. นายสมรวย แซ่ลิม 15,400,900 0.35 
8. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 14,993,100 0.34 
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 14,498,900 0.33 
10. นายปริญญ ์จิราธิวฒัน ์ 13,115,000 0.30 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 3,639,151,600 82.72 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       761,098,400 17.28 

รวมทงัสิน 4,400,250,000 100.00 
 

หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  30 ธันวาคม 2559 
(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์

เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด บริษัท 
วันทูวัน คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศ
ว่าด้วยเรือง การกาํหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอืน และ
การปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
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 (2) เป็นบริษัทโฮลดิง  ซึงบริษัท  วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 18.42  และครอบครัววิไลลักษณ์
ถือหุ้นร้อยละ 27.73 

(3) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
(2.2) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเทลคอม  จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดังน ี

 

 รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์  (1) 447,374,400 72.39 
 - บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (2) 433,464,590   70.140 
 - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 8,155,200  1.320 
 - นางสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ ์(3) 1,150,000  0.186 
 - นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ์ (3) 1,650,010     0.267 
 - นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ (3) 2,854,600     0.462 
 - นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ (3) 50,000     0.008 
 - บริษทั เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จาํกดั  50,000     0.008 

2. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 29,966,560 4.85 
3. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 12,333,400 2.00 
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 8,546,667 1.38 
5. นางสาววรมาศ  ศรีวฒันประภา  6,030,300 0.98 
6. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ 5,278,800 0.85 
7. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืนฐานเพือการเลียงชีพ 4,355,300 0.70 
8. นายสุทศั  เหลืองด่านสกุล 3,800,000 0.62 
9. กองทุนเปิดบวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาล 3,067,400 0.50 
10. นางณัฐธีรา  บุญศรี 2,740,700 0.44 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 523,493,527 84.71 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 94,506,473 15.29 

รวมจํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 618,000,000 100.00 
 

หมายเหต ุ :     ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  30  ธันวาคม  2559 
(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน)  บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล  โฮลดิง จํากัด  นางสุกัญญา 

วนิชจักร์วงศ์  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์  นายธนานันท์  วิไลลักษณ์  และบริษัท เขต
อุตสาหกรรม ลพบุรี จาํกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรือง การกาํหนดความสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอืน และการปฎิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษัทโฮลดิง ซึงบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 18.42 และครอบครัววิไล
ลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.73 

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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(2.3) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมเทค จํากดั มีดังน ี
 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถเทลคอม  จาํกดั (มหาชน) (*)  2,249,995  99.9998 
2. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ ์  2  0.00008 
3. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์  2  0.00008 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์  1  0.00004 

รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  2,250,000  100.00 

หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 (*) เป็นบริษัทจดทะเบียน ดาํเนินธุรกิจเกียวกับการออกแบบและติดตังระบบสือสารโทรคมนาคม โดยผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 70.14  ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.85 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 
2.00 

 
(2.4) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  จํากดั มีดังน ี

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง จาํกดั (*)     250,000  100.00 
รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  250,000  100.00 

หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 (*) เป็นบริษัทโฮลดิง  ดาํเนินธุรกิจสําหรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคในภูมิภาคอินโดจีน  โดยผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของ บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง จาํกัด คือบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 100.00 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน 
 

(1) ใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญเพิมทนุของบริษัทฯ (SAMART-W) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วน 

 

บริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน  201,265,500  หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นครังที 1/2558  เมือวันที 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี
รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี 
 

รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  (SAMART-W) 
ประเภทหลกัทรัพย ์ : ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้
จาํนวนทีออก : 201,265,500  หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
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อตัราการใชสิ้ทธิ(*) : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนได ้
1.010 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงือนไข
การปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ(*) : 44.566 บาทต่อหุน้  เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงือนไขการปรับสิทธิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  20  กุมภาพนัธ ์2558 
วนัครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  19  กุมภาพนัธ ์2561 
อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3  ปีนับแต่วนัทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี ภายหลังการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และไม่มีข้อกาํหนดให้บริษทัฯ สามารถเรียกให้ผูถื้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิใชสิ้ทธิกอ่นกาํหนด 

วิธีการจดัสรร : ออกและจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที5หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิให้แกผู่ถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทีมีรายชือในวนักาํหนด
รายชือผู ้ถือหุ้นที มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date)ในวนัที 13  กุมภาพนัธ์ 2558  และวนัรวบรวม
รายชือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535(รวมทังทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัที 16  
กุมภาพนัธ์ 2558  ทังนี ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายทีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ   บริษทัฯ ได้ปัดเศษ
จากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรทิง 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :     ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริษทัฯ ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ SAMART-W  ได้เพียงครังเดียว
เมือใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W  ครบอายุ โดยหากวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ลือนวนักาํหนดการใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการกอ่นหนา้ 

วนัทีเริมซือ-ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  วนัที  6  มีนาคม  2558 
 

หมายเหตุ (*)   ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที  3/2560  ประชุมเมือวันที 6 มีนาคม  2560  ได้มีมติให้
เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ในวันที 25 เมษายน 2560 เพือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2559 ในอัตรา  0.19 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
คิดเป็นจาํนวนเงินทังสินประมาณ  191.21  ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 268.62 ของกาํไรสุทธิจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ จาํนวน 71.18 ล้านบาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนทีเหลือหุ้นละ 0.08 บาทให้กับผู้ถือหุ้น
ในวันที 18 พฤษภาคม 2560 นัน    การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ ดาํเนินการปรับราคาการใช้
สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 1 (SAMART - W) 
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เนืองจากข้อกาํหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน)    ครังที 1 (SAMART -  W) ข้อ 5 เงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีกล่าวในข้อ 5 (จ) คือ  
“เมือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิของบริษัท สําหรับการดาํเนินงานใน
ระยะเวลาบัญชีใดๆ”  โดยมีรายละเอียดการปรับราคาการใช้สิทธิ   และอัตราการใช้สิทธิใหม่สําหรับ 
SAMART-W  เป็นดังน ี  
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ  :  45  บาทต่อหุ้น 
ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ :  44.566  บาทต่อหุ้น 
อัตราใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ :  1  หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ  1  หุ้นสามัญ 
อัตราใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ:  1  หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ  1.010  หุ้นสามัญ 
วันทีมีผลบังคับ :  วันที 17 มีนาคม 2560 
 

(2) หุ้นกู้และตัวแลกเงิน 

ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ ซึงประชุมเมือวนัที 29 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษทัฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีระยะสัน และ/หรือระยะยาว ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกนิ 5,000,000,000 
บาท  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้บางส่วน โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มียอดหนีคงคา้งของหุน้กู ้จาํนวน 2,500 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  
 

รายละเอยีดหุ้นกู้ หุ้นกู้สามารถครังท ี1/2558  
ชุดท ี1 

หุ้นกู้สามารถครังท ี1/2558 
 ชุดท ี2 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
มูลค่ารวมของหุน้กู ้ 1,250 ลา้นบาท 1,250 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ระบุชือผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มี

หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จาํนวนหุน้กู ้ 1,250,000 หน่วย 1,250,000 หน่วย 
มูลค่าทีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 
มูลค่าทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

1,250 ลา้นบาท 1,250 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบียต่อปี 4.35% 4.80% 
อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 
วนัทีออกหุน้กู ้ 28 พฤษภาคม 2558 28 พฤษภาคม 2558 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2563 
สิทธิในการไถ่ถอนกอ่นครบกาํหนดของผูถื้อหุน้
และ ผูอ้อกหุน้กู ้

-ไม่มี- -ไม่มี- 

การชาํระตน้เงิน 
กอ่นครบกาํหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระคืนเงินตน้ทงัหมด 
ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระคืนเงินตน้ทงัหมด 
ในวนัครบกาํหนด ไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 
หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- 
การจดัอนัดบัเครดิตผูอ้อกหุน้กู ้ BBB+ BBB+ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มียอดหนีคงคา้งของตวัแลกเงินจาํนวน 640 ลา้นบาท 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  50  ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลัง
หกัเงินสาํรองต่างๆ  ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย   อย่างไรกต็ามการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กบัแผนการลงทุน  และการขยายธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทังความจาํเป็นและความเหมาะสม
อืนๆ ในอนาคต  ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  กาํหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
50  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย  
ทงันีขึนอยู่กบัฐานะทางการเงินของบริษทันนัๆ ดว้ย  

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2559(*) ปี 2558 ปี 2557 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้  (บาท) 0.07 0.80 1.48 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้  (บาท) 0.19 0.50 0.85 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่ออตัรากาํไรสุทธิ (%) 268.62 62.29 57.63 

 หมายเหต:ุ  (*) บริษัทฯ มีการจัดสรรกาํไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล  โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับปี 2559  ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท  ซึงได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559  ในอัตราหุ้นละ  0.11 บาท   เมือเดือนกันยายน  2559 และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนทีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  ในเดือนพฤษภาคม  2560  (โดยต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน)   เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 268.62  ของ
กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม   ซึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทีกาํหนดให้
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ    
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดงันี 
 

      นายเชิดชยั   วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการกติติมศกัดิ 
1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์

 
ประธานกรรมการ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการบริษัทฯ / 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ /  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

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

 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / ประธานกรรมการ 
บริหารความเสียง 

6. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการ / กรรมการผู ้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืน /
กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสียง 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
 

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / รองประธาน
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน / กรรมการบริหารความเสียง 

8. นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธอ์งคก์ร / กรรมการพฒันาเพือความ

ยงัยืน / กรรมการบริหารความเสียง 
 

หมายเหตุ (*)   กรรมการซึงเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนลโฮลดิง จาํกัด ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ  18.42  ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ  ณ วนัที  31  ธันวาคม 2559 

 

จาํนวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทีกาํหนดใหมี้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผูมี้คุณสมบัติตามทีกฎหมาย
กาํหนด  โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํ
หนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษทัฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดประวติัและขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้น เอกสารแนบ 1 หัวข้อ  “รายละเอียดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าทีบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ”  
และ หัวข้อ “9. การกาํกบัดูแลกจิการ”   

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้   

“นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ์  นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ สองในสามคนลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทัฯ ” 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ  

1.   มีคุณสมบติัทีไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอืนทีเกยีวขอ้ง  ตลอดจนข้อกาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) รวมทงัขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  

2. เป็นผูที้ไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขัน
กบักจิการของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน ์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุน้โดยรวม 
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4. เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ  ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของ
บริษทัฯ  

5. เป็นผูมี้ความซือสัตยสุ์จริต  
6. เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มที 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

 

1. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้   ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกยีวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ  หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปีกอ่น
ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี
นอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นได้รับ
การแต่งตงัเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึงมีผูส้อบบัญชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ   บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนนัด้วย  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซึงเป็น
ผูเ้กยีวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8.  ไม่ประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกบักจิการของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือ
หุน้เกนิร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัทีมีนยักบักจิการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

9.  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 คือ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อก
จากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทงันีกรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกนิ 3 วาระ เวน้แต่จะ
ไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อ
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บริษทัฯ เป็นอย่างยิงและการดาํรงตาํแหน่งเกนิวาระทีกาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย   

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย ว ัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทัฯ  ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทังการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ  รวมทงักาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธที์กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน ์และภารกจิของบริษทัฯ ทุกปี 
4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ  
5. พิจารณาแต่งตงักรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทังพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการชุดย่อย ทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพือดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนด
ไว ้ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน เป็นต้น  สําหรับการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา กอ่นทีจะเสนอทีประชุมผูถื้อ
หุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

7. พิจารณาแต่งตงัผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทัฯ    รวมทงัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ทีเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดรอบปีบัญชีของบริษทัฯ   และลงลายมือชือเพือ
รับรองงบการเงินดงักล่าว   เพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพือพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสม กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี เพือพิจารณาอนุมติั 

10. จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ ทีเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทังดูแลไม่ให้เกดิปัญหา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง  

11. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีดี เพือใหเ้ชือมนัไดว้่าบริษทัฯ ไดมี้การรับผิดชอบต่อผู ้
มีส่วนเกยีวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด 

12. มีหนา้ทีในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้  ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลทีเกยีวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบับริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย 

 
 

นอกจากนนั  บริษทัฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการและผูบ้ริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ อย่างโปร่งใส และมี
คุณธรรม  ปฏิบติัหนา้ทีตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั และรอบคอบ  เพือประโยชนข์องผูถื้อหุน้
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ได้
เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
 

  การมอบอาํนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 

บริษทัฯ ได้กาํหนดอาํนาจอนุมัติดาํเนินการ (Delegation of Authorities)  ไวอ้ย่างชัดเจน ซึงเริมใช้ตังแต่ปี 2538   โดยกาํหนด
อาํนาจอนุมติัวงเงินสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ไดแ้ก ่ งานการเงิน/บญัชี/งบประมาณ   
งานทรัพยากรบุคคล   งานจดัซือ/จดัหา   งานบริหารงานทวัไป/ธุรการ  งานดา้นการตลาด  และงานประชาสัมพนัธ์  โดยบริษทัฯ 
ไดป้รับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัในเรืองดงักล่าวเพือความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบันมาโดย



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

 

69 
 

ตลอด ทังนี นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเรืองอาํนาจอนุมัติดาํเนินการฉบับล่าสุดได้รับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครังที 12/2559 ซึงประชุมเมือวนัที 22 ธันวาคม 2559 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 
 อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ  

1. อนุมติังบประมาณประจาํปีและแผนธุรกจิของบริษทัฯ  
2. อนุมติัการกอ่ภาระผูกพนัทางการเงินของบริษทัฯ   เช่น  การทาํสัญญากูเ้งิน  การคาํประกนัหนี  
3. อนุมติัโครงการลงทุนในธุรกจิขนาดใหญ่ 
4. อนุมติัการเปิดบริษทัใหม่ 
5. อนุมติัการซือหรือจาํหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัฯ  ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
6. อนุมติัการทาํรายการทีเกยีวโยงกนัของบริษทัฯ  ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
7. อนุมติันโยบายการเพิมอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปี 
8. อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ  
9. อนุมติัการเปิดหรือปิดบญัชีกบัธนาคารต่างๆ 
10. อนุมติัการแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย 
11. อนุมติัการแต่งตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 

ทงันี  คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีหน้าทีในการอนุมัติการดาํเนินรายการต่างๆ  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกาํหนด   
 

นอกจากนนั  เนืองจากบริษทัฯ มีลกัษณะเป็น Holding Company  จึงไดแ้สดงข้อมูลของกรรมการในบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกั
ซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  ณ วันท ี 31  ธันวาคม  2559   จํานวน  4  บริษัท    ดงันี   
 

1) คณะกรรมการบริษัท  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) (“SIM”) ประกอบด้วย  
 

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต(1) ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (2)    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 
5. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ (2) (3) กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานกรรมการบริหารความเสียง   
6. นายจกัรกฤช จารุจินดา (4) กรรมการ 
7. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์(2)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /  ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแล
กจิการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ  

8. นายประชา พทัธยากร (2)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง /  
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 

หมายเหต ุ  (1)   ได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 1 มีนาคม 2559  
 (2)  เป็นตัวแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 

70.94 
(3) ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2559 
(4) ลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เมือวันที 31 ตุลาคม 2559 และลาออกจากตาํแหน่ง

กรรมการเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 
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2) คณะกรรมการบริษัท  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) (“SAMTEL”) ประกอบด้วย  
 
 

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

กาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  3.  นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  4.  น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  5.  นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ ์(1) กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  6.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (2) กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสียง 
  7.  นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์(2) กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 
  8.  นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์(2) กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 
  9.  นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ (2)  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 
  10. นายจง ดิลกสมบติั(2) กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสียง /กรรมการ

กาํกบัดูแลกจิการ / ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน    
     

หมายเหตุ  (1) เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 4.85   
   (2)  เป็นตัวแทนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 

70.14 
   

3) คณะกรรมการบริษัท  สามารถคอมเทค จํากดั (“SCT”) ประกอบด้วย  
 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ 
4. นายพรชยั กรัยวิเชียร กรรมการ 
5. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช กรรมการ 
6. นายสุชาติ  ดวงทว ี กรรมการ 

 
4) คณะกรรมการบริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั (“CATS”) ประกอบด้วย  
  

1. นายเผด็จ                 ลิมปิสวสัดิ ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
4. นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการ 
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รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลัก ประจําปี 2559(1) 
      

 

รายชือ 

จํานวนครังทเีข้าร่วมประชุม / จํานวนครังทีประชุม 
บมจ. สามารถ 
คอร์ปอเรชัน 

(SAMART) 

บมจ. สามารถ  
ไอ-โมบาย 

(SIM) 

บมจ. สามารถ  
เทลคอม 

(SAMTEL) 

บจก. สามารถ 
คอมเทค 
(SCT) 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ 
ทราฟฟิค เซอร์วิส 

(CATS) 
1. ดร. ทองฉตัร     หงศล์ดารมภ ์ 8/8 - - - - 
2. นายประดงั        ปรีชญางกูร 8/8 - - - - 
3. นายเสรี              สุขสถาพร 8/8 - - - - 
4. นายปริญญา       ไววฒันา 8/8 - - - - 
5. นางศิริเพญ็          วิไลลกัษณ ์ 8/8 - - - - 
6. นายศิริชยั            รัศมีจนัทร์    7/8 (2) -      6/7(2) - - 
7. นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ ์ 8/8 9/9      7/7 2/2 4/4 
8. นายวฒันช์ยั          วิไลลกัษณ ์ 8/8 9/9      7/7 2/2 4/4 
9. นายปิยะพนัธ์    จมัปาสุต - 7/9(4)      - - - 
10. ดร. โชติวิทย ์   ชยวฒันางกูร - 8/9      - - - 
11. นายคนัธิศ       อรัณยกานนท ์ - 9/9      - - - 
12. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์ 4/8(3) 3/9(5)      3/7(3) - - 
13. นายจง              ดิลกสมบติั - - 7/7 2/2 - 
14. นายประชา      พทัธยากร - 8/9 - - - 
15. นางสุกญัญา     วนิชจกัร์วงศ ์ - 9/9 - - - 
16. นายจกัรกฤช    จารุจินดา - 7/9(6)      - - - 
17. นายสมบติั อุทยัสาง - - 7/7 - - 
18. พลเอกสัมพนัธ์   บุญญานนัต ์ - - 7/7 - - 
19. นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ  - - 7/7 - - 
20. น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์ - - 7/7 - - 
21. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์  - - 6/7(7)      - - 
22. นายพรชยั           กรัยวิเชียร - - - 2/2 - 
23. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช - - - 1/2(8)      - 
24. นายสุชาติ           ดวงทว ี - - - 2/2 - 
25. นายเผด็จ       ลิมปิสวสัดิ - - - - 4/4 
26. นายธีระชยั   พงศพ์นางาม - - - - 4/4 

 
หมายเหตุ   (1) บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  

    (2) ลาป่วย  
    (3) ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมือวันที 29 เมษายน 2559  
    (4)    ได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 1 มีนาคม 2559 
    (5)    ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที 25 เมษายน 2559 
    (6)    ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 
    (7)    ติดภาระกิจสําคัญของบริษัท 
    (8)    ติดภาระกิจสําคัญอยู่ต่างประเทศ 
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ทงันี  สามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัประวติักรรมการของบริษทั ดังกล่าวได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าทบีริหาร  และเลขานุการบริษัทฯ ”  และเอกสารแนบ 2 หัวข้อ  “รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย” 

 8.2 ผู้บริหาร 
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7  ชุด คือ คณะกรรมการบริษทัฯ  (Board of  Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Committee)  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง (Risk Management Committee)   และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน  (Sustainable Development Committee)   โดยมี
แผนผงัองคก์รและรายชือคณะเจา้หนา้ทีบริหารของบริษทัฯ  ณ วนัที 31  ธันวาคม  2559   ดงันี 

 
   แผนผังองค์กรของบริษัทฯ  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

ประธานสายธุรกจิ 
ICT Solution and  

Service 

รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่  

(บญัชีและการเงิน) 

ประธานสายธุรกจิ 
Mobile 

 Multimedia 

ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานสายธุรกจิ 
Call Center 

รองประธานกรรมการบริหาร 
Corporate Operation 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

ประธานสายธุรกจิ 
Technology  

Related Services 
 

ประธานสายธุรกจิ 
Utilities and 

Transportations 

รองประธานกรรมการบริหาร  
Corporate Strategy 

เลขานุการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสียง 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพือความยงัยืน 
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คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 
1.      นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์           ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2.  นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ(์1) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายธุรกจิ Mobile Multimedia / รักษาการประธานสาย

ธุรกจิ Call Center / รักษาการประธานสายธุรกจิ Utilities and Transportations / รักษาการ
ประธานสายธุรกจิ Technology Related Services 

3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์(2) รองประธานกรรมการบริหาร 
4. นายจง    ดิลกสมบติั กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกจิ ICT Solution and  Service 
5. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องคก์ร (Corporate Strategy)   
6.     นายประชา  พทัธยากร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน)  

 

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งประธานสายธุรกิจ Mobile  Multimedia แทนนายจักรกฤช จารุจินดา  โดย
ให้มีผลตังแต่วันที  1  พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไป 

  (2) ลาออกจากตาํแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร  โดยให้มีผลตังแต่วันที  1  มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
  

แผนผังองค์กรและรายชือผู้บริหารของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท               
จํานวน 4 บริษัท  ดังน ี
               
1) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)  
 

แผนผังองค์กรบริษัท  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:    หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสียง 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพือความยงัยืน 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

Non - Mobile Business 
 

Mobile Business 
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คณะเจ้าหน้าทบีริหารบริษัท  สามารถ ไอ- โมบาย จํากดั  (มหาชน)  ประกอบด้วย 
1. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ์ (*) ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  
2. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3. นายธวชัชยั มาจิตนภากุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส Corporate Planning and Warehouse 
4. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
5. นางสาวกุสุมา เกดิผล รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
หมายเหต ุ   (*)  ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2559  

 
2) บริษัท  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  
 
                                         แผนผังองค์กรบริษัท  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                

หมายเหตุ:    ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกจิ 
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 

(Enhanced Technology 
Solutions) 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัท  

เลขานุการบริษทั 

สายธุรกจิ 
 โครงสร้างเครือข่าย 

การสือสารโทรคมนาคม 
(Network Solutions) 

สายธุรกจิแอปพลิเคชนั
สนบัสนุนดา้น 

การประกอบธุรกจิ 
(Business Application) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสียง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการพฒันา 
เพือความยงัยืน 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 
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        คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท  สามารถเทลคอม  จํากดั  (มหาชน)  ประกอบด้วย 
1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2. นายจง  ดิลกสมบติั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3.   นายพรชยั           กรัยวิเชียร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
4. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช (1) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 
5. นายสุชาติ         ดวงทวี (2) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกจิ 
6. นางอรุณลกัษณ ์ ดิลกวณิช   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
7. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนกัลงทุนสัมพนัธ ์

หมายเหต:ุ    (1) นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช  ได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยี
ประยุกต์ด้าน ICT เมือวันที 15 มีนาคม 2559 

(2) นายสุชาติ ดวงทวี ได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้าน
การประกอบธุรกิจ เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2560 

 
3) บริษัท  สามารถคอมเทค จํากดั  

 
แผนผังองค์กรบริษัท  สามารถคอมเทค จํากดั 

 
 
 
 
  
 
 
 

คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท  สามารถคอมเทค จํากดั   ประกอบด้วย 
1. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช กรรมการผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
2. นายดนยัศกัดิ คนซือ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
3.   ดร. กร   วจันะภูมิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 
4. นายสุชาติ ดวงทว ี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 

 
4) บริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั  

 
แผนผังองค์กรบริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั  

 
 
 
 
  
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายขาย 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูอ้าํนวยการ 
บญัชีและการเงิน 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายปฏิบติัการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 
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คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั ประกอบด้วย 
1. นายธีรภทัร กุลกจิกาํจร  กรรมการผูจ้ดัการ 

   2. นายสายชล พึงสกุล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 
   3.  นายเกริกชยั ทะนนท ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
   4. นางสาวศิริพร แจ่มนุช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   5. นางสาวกมลรัตน ์ จนัมี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

6.นายกมล คงแสง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 
 

 
 

ทงันี  สามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัประวติัผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และบริษทัย่อยทีประกอบธุรกจิหลกัซึงมีรายไดต้งัแต่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัได ้เอกสารแนบ 1 หัวข้อ  “รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ เจ้าหน้าทบีริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ” 

 8.3 เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผูที้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทีเหมาะสมเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุมัติแต่งตังเป็นเลขานุการบริษัทฯ   เพือเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 9/2557 ซึงประชุมเมือวนัที 19 ธันวาคม 2557 ได้มีมติ
อนุมติัแต่งตงันางจิรวรรณ  รุจิสนธิ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ โดยมีผลตงัแต่วนัที 19 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 
ทงันี  สามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัเลขานุการบริษทัฯ ไดใ้น เอกสารแนบ 1 หัวข้อ  “รายละเอียดเกียวกับกรรมการ เจ้าหน้าทบีริหาร 
และเลขานุการบริษัทฯ ”  และ เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “หน้าทคีวามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ”  
 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสม เทียบเคียง
ไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับมอบหมาย
หนา้ทีและความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อย  จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน ซึง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบืองต้น  แล้วนาํข้อมูลทีได้เสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณา กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั  

 ค่าตอบแทนกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ย  ค่าเบียประชุม   และบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชนอื์นๆ ซึงเบียประชุมดังกล่าว
จะไดรั้บอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น  และจ่ายเฉพาะกรรมการทีเข้าร่วมประชุมเท่านัน  โดยในคณะกรรมการบริษทัฯ   และ
คณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการทุกคนจะไดเ้บียประชุมเท่ากนั   ในขณะทีประธานกรรมการจะไดเ้ป็น  2  เท่าของกรรมการ
ท่านอืน   สาํหรับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ   ประธานกรรมการจะได้
มากกว่ากรรมการท่านอืนร้อยละ 33.33  ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสียง  และคณะกรรมการพฒันา
เพือความยงัยืน   ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมแต่อย่างใด  เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ   สาํหรับบาํเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรทีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั   และมีขนาดธุรกจิใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ     ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  และสภาวการณ์ของธุรกจิโดยรวม 

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 2559 ทีได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกนิ 7.0  ล้านบาท 
โดยกาํหนดค่าเบียประชุมสาํหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ        
-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครัง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครัง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000 บาทต่อครัง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครัง 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด    
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัทีเหมาะสม เทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกนั  โดยจะคาํนึงถึงภาระหน้าที  ความ
รับผิดชอบ  ซึงเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ทงันี เพือสามารถ
จูงใจ และรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพไวไ้ด ้

 

ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทีแน่นอน  โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม   และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ซึงจะมีการชีแจงหลักเกณฑ์
ใหท้ราบล่วงหนา้ กอ่นทีจะประเมินผลในปลายปี   โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากอ่นนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
สาํหรับค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  นอกจากจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ข้างต้นแล้ว  คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจัด
ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารประจาํปี โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมิน เพือ
นาํผลการประเมินมาใชใ้นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหารดว้ย 

 

ในปี 2559 บริษัทฯ  ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลักซึงมีรายได้
ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  มีรายละเอยีดดังน ี

1. ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน  และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  สําหรับปี 2559  

1.1) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ   

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)  

รายชือกรรมการ 

ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนอืนๆ  

ค่าเบียประชุม(1) (บาท) 
เงินบําเหน็จ 

กรรมการ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 
ทกีรรมการแต่ละ

ท่านได้รับ  
(บาท) 

กรรมการ
บริษัทฯ (2) 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
       ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

240,000 150,000 - 60,000 250,000 700,000 - 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
       รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ    

120,000 75,000 45,000 45,000 200,000 485,000 - 

3. นายเสรี  สุขสถาพร  
 กรรมการ / กรรมการอิสระ 

120,000 75,000 60,000 45,000 200,000 500,000 - 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์ 
กรรมการ 

120,000 - - - 200,000 320,000 - 
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รายชือกรรมการ 

ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนอืนๆ  

ค่าเบียประชุม(1) (บาท) 
เงินบําเหน็จ 

กรรมการ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 
ทกีรรมการแต่ละ

ท่านได้รับ  
(บาท) 

กรรมการ
บริษัทฯ (2) 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
กรรมการ 

120,000 - - - 200,000 320,000 - 

6. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์
กรรมการ 

120,000 - - - 200,000 320,000 - 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
กรรมการ 

105,000(3) - 45,000 - 200,000 350,000 - 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 

120,000 - 45,000 - 200,000 365,000 - 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์
กรรมการ 

45,000(4) - - - - 45,000 - 

รวม 1,110,000 300,000 195,000 150,000 1,650,000 3,405,000 - 
 

หมายเหต ุ (1) ไม่มีการจ่ายเบียประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนา
เพือความยังยืน เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ผู้บริหาร 

  (2) ค่าเบียประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึงในปี 2559  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
จาํนวน 8 ครัง  

(3)  จาํนวนค่าเบียประชุมไม่เท่ากัน เนืองจากจาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุมทีแตกต่างกัน  
(4)  ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมือวันที  29 เมษายน 2559 
 

1.2) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 

 

 

 
หมายเหต ุ      (1)   แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนทีได้รับจาก

บริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เท่านัน โดยในปี 2559 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร
จาํนวน 4 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัทฯ   สําหรับผู้บริหารอีกจํานวน  4  ท่าน  รับค่าตอบแทน
จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึงมีรายละเอียดดังน ี
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

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

- นายประชา พัทธยากร รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) และ
บางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน)  

ค่าตอบแทน จํานวนราย  จํานวน  (บาท) 
เงินเดือน (1) 8   38,215,000   
โบนสั (1) 8    4,441,250  
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (1) (2) 8    3,104,650    
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 - นายจง  ดิลกสมบัติ  ได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัย่อยตามสายธุรกิจ  
 - นายจักรกฤช จารุจินดา ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ และได้ลาออกจากตาํแหน่ง

ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimidia โดยมีผลวันที 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
(2 ) บริษัทฯ สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน                         

2.    ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกั สําหรับปี 2559 
 

2.1) ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด 
(มหาชน) 

 

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
 

    
รายชือกรรมการ 

ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนอืนๆ  

ค่าเบียประชุม (บาท) 
เงินบําเหน็จ 

กรรมการ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 
ทกีรรมการแต่
ละท่านได้รับ 

(บาท) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

1.   นายปิยะพนัธ์      จมัปาสุต(1) 
      ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

210,000 90,000 - - - 300,000 - 

2.   ดร.โชติวิทย ์     ชยวฒันางกูร  
      กรรมการ / กรรมการอิสระ 

120,000 180,000 60,000 45,000 100,000 505,000 - 

3.   นายคนัธิศ        อรัณยกานนท ์ 
      กรรมการ / กรรมการอิสระ 

135,000 105,000 45,000 60,000 100,000 445,000 - 

4.   นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์   
      กรรมการ 

135,000 - - - 100,000 235,000 - 

5.   นายวฒันช์ยั     วิไลลกัษณ ์
      กรรมการ  

135,000 - - - 100,000 235,000 - 

6.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์(2) 
      กรรมการ 

45,000 - - - 100,000 145,000 - 

7.   นายประชา     พทัธยากร  
      กรรมการ 

120,000 - - - 38,600 158,600 - 

8.   นางสุกญัญา     วนิชจกัร์วงศ ์ 
      กรรมการ 

135,000 - 30,000 15,000 13,700 193,700 - 

9.   นายจกัรกฤช    จารุจินดา (3) 
      กรรมการ 

105,000 - - - - 105,000 - 

10. นายศิริชยั        รัศมีจนัทร์ (4) 
       

- - - 30,000 100,000 130,000 - 

11. นายจง          ดิลกสมบติั(5) 
       

- - 15,000  100,000 115,000 - 

รวม 1,140,000 375,000 150,000 150,000 752,300 2,567,300 - 
 หมายเหต ุ   (1) ได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 1 มีนาคม 2559 
    (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที  25  เมษายน  2559 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่ง มีการประชุม 3 ครัง 

(3) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 
(4)   ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที 31 ธันวาคม 2558 ทังนียังคงดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน จนถึงวันที 10 พฤษภาคม 2559 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งมีการประชุม 2 ครัง 
(5)   ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที 12 พฤศจิกายน 2558 ทังนียังคงดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

จนถึงวันที 10 พฤษภาคม 2559 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งมีการประชุม 1 ครัง  
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 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท  สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั  (มหาชน) 
 

ค่าตอบแทน  จํานวนราย จํานวน (บาท) 
เงินเดือน 5 20,529,070 
โบนสั 5 566,000 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (*) 5 1,182,180 

 

หมายเหต ุ    (*)     SIM สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน 

 

2.2)   ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)   
 

รายชือกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนอืนๆ 
ค่าเบียประชุม(1) (บาท) เงินบําเหน็จ

กรรมการ 
(บาท) 

รวมค่า 
ตอบแทนท ี

แต่ละท่านได้รับ 
(บาท) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบั
ดูแลกจิการ 

กรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

1. นายสมบติั  อุทยัสาง 
 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

210,000 - - - 250,000 460,000 - 

2. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์
     กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 150,000 45,000 60,000 200,000 560,000 - 

3. นายวิชยั  โภคาสัมฤทธิ  
    กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 75,000 60,000 45,000 200,000 485,000 - 

4. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์
   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 75,000 - 45,000 200,000 425,000 - 

5. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ ์
    กรรมการ 

90,000 - 45,000 - 200,000 335,000  
- 

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
   กรรมการ 

105,000 - - - 200,000 305,000 - 

7. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์
    กรรมการ 

105,000 - - - 200,000 305,000 - 

8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์(2) 
    กรรมการ 

45,000 - - - - 45,000 - 

9. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
   กรรมการ 

90,000 - - - 200,000 290,000 - 

10. นายจง  ดิลกสมบติั  
    กรรมการ 

105,000 - 45,000 - 200,000 350,000 - 

รวม 1,065,000 300,000 195,000 150,000 1,850,000 3,560,000 - 
 
หมายเหต ุ (1) ไม่มีการจ่ายเบียประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความ

ยังยืน เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
  (2) ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมือวันที  29 เมษายน 2559 
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  ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  
 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน (บาท) 
เงินเดือน 5 19,804,250 
โบนสั 5   2,325,375 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ(*) 5  1,709,200 

หมายเหตุ (*)  SAMTEL สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน          

  
2.3)   ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริษัท  สามารถคอมเทค จํากดั  (“SCT”)  

 ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมคณะกรรมการสาํหรับ SCT  เนืองจากกรรมการดงักล่าวไดค่้าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของ SCT 
 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน (บาท) 
เงินเดือน(1)  4 8,799,000 
โบนสั(1)  4 1,106,500 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (1) (2) 4    760,350 

หมายเหตุ (1)  แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารเฉพาะส่วนที
ได้รับจากบริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด เท่านัน โดยในปี 2559 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จํานวน 
3 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด สําหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร
อีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ดวงทวี รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 

 (2)  SCT  สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน         

             
2.4)   ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั  (“CATS”)  

 ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมคณะกรรมการสาํหรับ CATS เนืองจากกรรมการดงักล่าวไดค่้าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของ CATS 
 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน  (บาท) 
เงินเดือน(1)  6 9,936,000 
โบนสั(1)  6 2,484,000 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (1) (2) 6    676,110 

หมายเหตุ (1)  แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพของผู้บริหารในส่วนทีได้รับจากบริษัท สามารถคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เนืองจากผู้บริหารทัง 6 ท่านเป็นผู้บริหารทีบริษัทฯ ส่งไป
บริหารงานที CATS   นอกจากนัน ผู้บริหารดังกล่าวยังได้รับเงินเดือนบางส่วนจาก CATS  เป็นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจาํนวนเงิน 125,400 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ  4,491,828  บาท 

 (2)  CATS สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน       
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 8.5 บุคลากร  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจาํนวนพนกังานในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา  โดยสามารถแยกจาํนวนพนกังานตามสายธุรกจิไดด้งัต่อไปนี 
 

สายธุรกจิ 
จํานวนพนักงาน  (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1.  Mobile Multimedia  918 1,137 1,027 
2.  ICT Solution and Service 1,420 1,347 1,282 
3. Call Center 2,045 2,090 2,343 

 4.     Utilities and Transportations 613 542 537 
 5.     Technology Related Services 655(1) 379(1) (2) 322 

รวม 5,651 5,495 5,511 
 

หมายเหต ุ   (1)  ตังแต่ปี 2557 เป็นต้นไปบริษัทฯ ได้แสดงจาํนวนบุคลากรโดยแยกสายธุรกิจ Call Center ออกจากสายธุรกิจ Technology 
Related Services ส่งผลให้จาํนวนพนักงานในสายธุรกิจ Technology Related Service ลดลง 

  (2) จาํนวนพนักงานลดลงจากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสินสุดสัญญาจ้างพนักงานชัวคราวของบริษัทย่อย เพือทํา
โครงการระยะสัน 

 
โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุน
สํารองเลยีงชีพ และค่าตอบแทนอืนๆ  ในช่วงระยะเวลา 3  ปีทผ่ีานมา   ซึงมีรายละเอยีดดังน ี

            (หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเภทการจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 เงินเดือน   1,334.64 1,556.43 1,580.59 
 โบนสั      143.12 130.96 123.27 
 กองทุนสาํรองเลียงชีพ   46.85 56.84 59.52 
 อืนๆ (ค่าทํางานล่วงเวลา  เ งินช่วยเหลือพิเศษ  และค่า
คอมมิชชนั)   

103.30 122.69 107.75 

 
 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าและเป็นปัจจยัความสาํเร็จในการเป็นบริษทัโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชันนาํ  
บริษทัฯ จึงมีการกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลทีมุ่งเน้นด้านการเพิมประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกจิ เริมตงัแต่การวิเคราะหค์วามตอ้งการอัตรากาํลังเพือ
รองรับการขยายธุรกจิการแข่งขนัและรองรับการเปลียนแปลงต่างๆให้สอดคล้องกบัการดาํเนินการทางธุรกจิ นโยบาย พนัธกจิและ
วฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้นศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่าง
ต่อเนือง ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการทางธุรกจิ นโยบาย พนัธกจิ วฒันธรรมองค์กร เพือสร้างการเติบโตของธุรกจิบริษทัฯ อย่าง
ต่อเนืองและยงัยืน 

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เพือตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเนน้ทีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ ดงันี 
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 นโยบายวิเคราะห์อตัรากาํลงั     
เพือสนบัสนุนใหส้ายธุรกจิและองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ได้มีการใช้เครืองมือทางสถิติและตัวชีวดัต่างๆในการ
วางแผนอัตรากาํลัง Manpower Planning โดยเปรียบเทียบภารกจิการปฏิบัติงาน Workload เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและพฒันาบุคลากร รวมทังมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตาํแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด นาํไปสู่การบรรลุพนัธกจิของบริษทัฯ ต่อไป 

 

 นโยบายการสรรหาและคดัเลือก  
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิงทีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอย่างต่อเนือง เพือใหไ้ดบุ้คลากรทีมีคุณภาพ บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
เขา้ร่วมมหกรรมรับสมคัรงานกบัสถาบนัและองค์กรต่างๆ  การจัดกจิกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชันนาํ เพือสร้าง
ภาพลกัษณที์ดีของบริษทัฯต่อสถาบนัและมหาวิทยาลยัชนันาํต่างๆ รวมทงั องคก์รชนันาํและสือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ สาํหรับ
นโยบายการคัดเลือก บริษัทฯ ให้ความสําคัญกบัการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะที
เหมาะสมกบังาน ควบคู่กบัความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากจะดาํเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานตน้สังกดั ผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชาชีพนนัๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน รวมทงัใชเ้ทคโนโลยีและเครืองมือทีทันสมัยมาสนับสนุน ซึงมุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรนนัๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพทีกลุ่มบริษทัสามารถ และจะนาํไปสู่ความสําเร็จอย่างยงัยืนของบริษทัฯ 
ต่อไป 

 
 นโยบายด้านบริหารผลการปฏบัิติงาน  

บริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานอย่างเป็นธรรม รวมทงัเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสาย
ธุรกจิ โดยนาํระบบตวัชีวดัผลการปฏิบติังาน(KPIs) จากเป้าหมายขององคก์รลงสู่ระดบัหน่วยงานและบุคคล ทีสอดคล้องกบั
แผนธุรกจิ ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ Corporate Competency รวมทงันาํระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทีทนัสมยัและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กร เพือสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผูบ้ริหารเพือนาํไปสู่การบรรลุพนัธกจิของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษทัฯ นาํเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพือสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เกดิความรวดเร็ว ลดตน้ทุน ถูกตอ้ง และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใชก้ารสมัครงานออนไลน์ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบติังาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการ
ประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) ใน
การวางแผนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ระบบการบริหารสวสัดิการและค่าตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payslip) 
นอกจากนันบริษทัฯ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกาํหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอย่างยงัยืนและเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 

 
 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    

บริษัทฯ มีการกาํหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตําแหน่ง ความรับผิดชอบ สอดคล้องกบั
ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลา และเหมาะสมกบัระดบัหนา้ทีความรับผิดชอบของตาํแหน่งใหส้อดคล้องกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และ
สภาวะเศรษฐกจิ โดยดาํเนินการควบคู่กบัการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัธุรกจิทงัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและต่างอุตสาหกรรม 
ทังนี เพือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการทีเป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และ
สามารถแข่งขนักบับริษทัชนันาํอืนๆ ได ้
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 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอย่างมากกบัการสร้างความสัมพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานทุกระดับ รวมทัง
การสือสารภายในองคก์รแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลียนแนวคิดมุมมอง 
นาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรคข์องพนกังาน และนาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานและกระบวนการต่างๆ 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิงขึน ในชือโครงการ “Lunch & Learn” 

 

นอกจากนนับริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผูบ้ริหารและ
พนักงาน รวมทังได้ส่งเสริมการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและ
วฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการประสานงานและการทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีทีผ่านมา บริษทัฯ จึงจดัทาํกจิกรรม
ต่างๆมากมาย เช่น กจิกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกจิกรรมเพือส่งเสริม
การทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักจิกรรมสานสัมพนัธ์ต่างๆ ในทุกระดบัขององคก์ร เช่น การสาํรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน (Internal Survey ) ชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอืนๆ ฯลฯ 

 

 นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมสําหรับพนักงาน 
บริษทัฯ ได้ส่งเสริมและพฒันาพนักงานเพือนาํไปสู่องค์กรนวตักรรม โดยจัดโครงการ SAMART Innovation Award for 
SAMART people และโครงการ SAMART Brain2Works ซึงเป็นการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรคท์างนวตักรรมใหม่
ทางการตลาดและแผนธุรกจิภายในบริษทัฯ เพือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนในทุกระดบั มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมทีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเพือเป็นการพัฒนาพนักงานทีเข้ามาร่วมโครงการ ให้มีความรู้และความคิด
สร้างสรรคใ์หเ้ป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล และนาํผลงานนวตักรรมมาแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ รวมทงัเพือพฒันาสินค้า บริการ 
และกระบวนการทางธุรกจิ ใหเ้กดิประเกดิประโยชนต่์อองคก์ร ลูกคา้และสังคมต่อไป 

 
2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งอย่างต่อเนือง เพือ
ตอบสนองความตอ้งการทางธุรกจิและเตรียมความพร้อมเพือรองรับการขยายตวัของธุรกจิทงัในประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯ 
จึงมุ่งมนัพฒันาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยผสมผสานทังการพฒันาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการ
ปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององคก์รควบคู่กนั เพือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และแนวทางในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ ทงั
ในปัจจุบนัและอนาคต 

 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ  
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการ
พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนือง โดยการนาํแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทังในส่วนของ
ความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารสําหรับ
ผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพือนาํไป
วิเคราะห ์วางแผนและเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานรายบุคคลด้วยการพฒันาทีหลากหลายรูปแบบ
สาํหรับพนกังานทุกระดบั เพือสร้างศกัยภาพตนเองใหร้องรับการเติบโตของธุรกจิของบริษทัฯ 

 
 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ ตระหนกัเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าในการขบัเคลือนองค์กรให้ประสบความสําเร็จและเติบโตได้อย่าง
ยงัยืน บริษทัฯ จึงพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอย่างต่อเนืองควบคู่กบัการนาํระบบการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ มาประยุกตใ์ช ้ 

 

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ  
เพือส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผูบ้ริหารและพนักงานให้สามารถทาํงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัฯ จึงออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองคก์รโดยแบ่งเป็น
ระดบั ดงันี 
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สาํหรับพนกังานระดบับริหาร  
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพือพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบัการเพิม
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน อีกทังเป็นการเตรียมความ
พร้อมสาํหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกจิทุกสาย
ธุรกจิของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกจิทีดาํเนินการทังในปัจจุบันและอนาคต เช่น 
Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นตน้ 

 
สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
เพือเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพและเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที
งาน เช่น การบริหารความเสียง มาตรฐานทางดา้นการเงินและบญัชี ความรู้ทางดา้นกฏหมาย ทกัษะการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ทกัษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจดัการงานธุรการ การฝึกอบรมและการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ 

 

สาํหรับพนกังานทุกคน :    
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาพนกังานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพือให้พนักงานทุกคนของ
บริษทัฯ ปฏิบติังานได้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองค์กรและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 
 

นอกจากนี เพือรองรับการขยายตัวของธุรกจิและการพฒันาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้านการ
สือสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนือง ตังแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom 
Training) และการเรียนรู้ออนไลน ์(E-Learning) ซึงรองรับการเขา้เรียนของพนกังานจาํนวนมาก และสะดวก ทุกที ทุกเวลา  
 
การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ  
นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัฯ แล้ว บริษทัฯ ได้สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบนัหรือองคก์รทีมีชือเสียง รวมทงัผูเ้ชียวชาญทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือพฒันาความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน อีกทงั เพือเป็นการแลกเปลียนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กบัองคก์รอืน  
   

 การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร 
เพือเป็นการพฒันาบุคลากรในระยะยาว ซึงจะส่งผลต่อความสําเร็จและสร้างมูลค่าเพิมให้กบัองค์กร บริษทัฯ จึงใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยริเริมโครงการ “SAMART 
Knowledge Sharing” เพือส่งเสริมใหมี้การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนืองและยงัยืนต่อไป 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง  
บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาผูมี้ศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดทาํหลักสูตรและ/หรือเครืองมือในการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation Job Enlargement & Enrichment, Job 
Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคก์รแบบกา้วกระโดด สาํหรับพนกังานทีมีผลการปฏิบติังานดีเลิศ (High 
Performance) และมีศกัยภาพสูง (High Potential) ทงันี เพือสนบัสนุนใหพ้นกังานใชค้วามรู้ความสามารถและศกัยภาพทีมีมา
ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มที รวมถึงสร้างความผูกพนัต่อองคก์รและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบติังาน เพือตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

นอกจากนี บริษทัฯ ยงัเล็งเห็นและใหค้วามสาํคญักบัแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ดว้ยโครงการ Career Path Development Plan ทงันี เพือสร้างความมนัใจไดว้่าบริษทัฯ มีความพร้อมในการเตรียม
บุคลากรเพือทดแทนเมือมีตาํแหน่งว่างหรือสาํหรับรองรับการขยายธุรกจิในอนาคต 
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บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัอบรมบุคลากรของบริษทัฯ  อย่างต่อเนืองและเป็นระบบ เพือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที
การงาน การบริหารธุรกจิ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทาํการจัดอบรม
ภายในบริษทัฯ  และภายนอกบริษทัฯ  โดยเขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัการจดัอบรมต่างๆ ดงันี 

 

สรุปการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 
 

การจัดอบรม จํานวนครัง (ครัง) จํานวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) 
การอบรมภายในบริษทัฯ  (In-House Training) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน 

 
53 
57 

 
1,386 
1,742 

รวม 110 3,128 
การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมต่างๆ (ภายนอก) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน        

 
 121 
136 

 
 394 
652 

รวม  257 1,046 
รวมจํานวนการจัดอบรมทงัหมด    367 4,174 

 
  ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานในปี 2559 

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัในเครือมีค่าใชจ่้ายในการอบรมทงัภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทังสิน 6.8  ล้านบาท 
โดยการฝึกอบรมของพนักงานทังหมดจาํนวน 28,791 ชั วโมงต่อปี คิดเฉลียเป็น 6.9 ชั วโมง/คน/ปี ซึงมากกว่าทีมาตรฐานของกรม
พฒันาฝีมือแรงงานกาํหนดที 6 ชวัโมง/คน/ปี โดยมีตวัอย่างหลักสูตรการอบรมทังภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจาํปี 2559 
ดงันี  
หลกัสูตรการอบรมภายใน  อาท ิ
- สุดยอดแผนกลยุทธ์ : วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่

การปฏิบติั 
- สร้างสรรคก์ลยุทธ์การบริหารลูกคา้ เพือพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
- Digital 4.0  ไม่รู้...ไม่รอด 

- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ทุกเดือน  
- เรียนรู้การกาํหนดแผนงานบนระบบ 
- การใชง้านโปรแกรม SAP–Sale Order, Project System  
- เรียนรู้การใชง้าน PR Workflow   

- เปิดโลกธุรกจิ Online Marketing กบัผูรู้้จริง 
- โฆษณาในยุค 4.0 

- เรียนรู้การใชง้านโปรแกรม Windows 10  
- เรียนรู้การใชง้านโปรแกรม Jabber  

- ความรู้ดา้นการเงินสาํหรับผูบ้ริหารทีไม่ใช่สายการเงิน 
- เทคนิคการนาํเสนออย่างมืออาชีพ 
- สัญญามาตรฐานไทย-องักฤษ 
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการประกอบกจิการโทรคมนาคม 

การนําเข้าเครืองวิทยุคมนาคม และการขอใช้คลืนความถีวิทยุ
คมนาคม 

- เทคนิคการเขียนอีเมล ์และบนัทึกภายในภาษาองักฤษ ในธุรกจิ 
- การนาํระบบ Big Data มาพฒันาในองคก์ร 

- การบริหารการใชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า   
- IBM Verse เพือการใช้งานระบบ E-mail อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- การใชง้านและแกไ้ขปัญหาโปรแกรม Open Office 
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพือนาํสู่การปฏิบติั 
- ระบบ CMMI เพือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสายงาน 

ผูจ้ดัการโครงการ ฝ่ายขาย  
- ระบบการประเมินผลโปรแกรม SAP 

- การเรียนภาษาองักฤษ ผ่านระบบ E-Learning 
- 60 ปี กบัการกา้วไปสู่อนาคต กบัการพฒันาทีมงาน 
- ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า สังกดัศูนย ์ 

สฟ. สุราษฎร์ธานี 

- พรบ.กองทุนสาํรองเลียงชีพ ฉบบัล่าสุด 2559  
- โครงการบทบาทหวัหนา้งานยุคใหม่ 
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หลกัสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาท ิ
- การสร้างระวางแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ ERDAS ณ ประเทศ

สิงคโปร์ 
- การสร้างระวางแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ WebMap ณ ประเทศ

สิงคโปร์ 
- อบรมการดูแลและบาํรุงรักษาโครงข่าย DTRS ณ ปีนงั ประเทศ

มาเลเซีย 
- หลกัการ Pack 5 และการวดัมูลค่ายุติธรรม 
- 50 กรณีศึกษา ประเด็นภาษี ทีไดรั้บการแกไ้ข 
- สัมมนาพิจารณ์สร้างความพร้อมเกยีวกบัร่างมาตรฐานนกับญัชี

รายงานทางการเงิน 

- การวิเคราะหค์วามเสียงและประเด็นสาํคญัดา้นความยงัยืน 
รุ่นที 3 

- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR 
Scorecard” ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- AGM Checklist ปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
- เพิมศกัยภาพการคิดเชิงวิเคราะหที์ผูต้รวจสอบภายในไม่

ควรพลาด 
- พิกดัศุลกากรฮาร์โมไนซ์ใหม่ HS2017  
- การเงินทีนกัจดัซือมืออาชีพควรรู้ 

- สรุปการเปลียนแปลงทีสาํคญัของ TFRS 
- การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํยุคใหม่ 
- การบริหารการเปลียนแปลงสู่ความสาํเร็จ 

- ภาษาองักฤษสาํหรับนกัจดัซือ 
- บริหารโครงการขนัพืนฐาน 
- ความทา้ทายใหม่ในการบริหารคน 

- การสือสารเพือการเจรจาต่อรอง 
- ครบเครืองเรืองการบริหารธุรกจิและเศรษฐกจิ 
- การจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

- โครงการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมาย
ปกครอง 

- การจดัศูนยข์อ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
- การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทีมีนยัสาํคญั (MT) และการ

ทาํรายการทีเกยีวโยงกนั (RPT) ของบริษทัจดทะเบียน 
- เทคโนโลยี Underground Cable 
- เทคโนโลยี BIG DATA เพือสร้างโอกาสทางธุรกจิกอ่นใคร 

- CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมดัระวงั เกราะคุม้กนักรรมการ 
- หลกัสูตรการจดัการทาํรายงานแห่งความยงัยืน 

- ความเสียงและการกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 
   

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การกาํกบัดูแลกจิการทีดีเป็นปัจจยัพืนฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ
ใหเ้กดิความโปร่งใส เพิมความน่าเชือถือให้แกผู่ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กยีวข้องทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ จึงไดมี้การดาํเนินการทีเกยีวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีอย่างเคร่งครัด   โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ  ซึง
เป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหน้าทีดูแลให้บริษัทฯ  กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ก.ล.ต.  พรบ. บริษัทมหาชน  รวมทงักฎหมายอืนๆ ทเีกยีวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงันี  

 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกจิของบริษัทฯ 
 

 9.1.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการทีดี เพือเพิมความโปร่งใส ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของกจิการ และความเชือมนัใหแ้กผู่ถื้อหุน้  ผูล้งทุน  และผูเ้กยีวข้องทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกยีวกบัการ
กาํกบัดูแลกจิการ ทีเป็นลายลักษณ์อักษรทังภาษาไทยและอังกฤษ  ตังแต่ปี  2548 รวมทังได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ เพือให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของบริษทัฯ  ซึง
นโยบายดงักล่าวใหค้วามสําคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุ้น  ภายใต้กรอบข้อกาํหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ   โดยมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึง
คณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  ทงันีนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการฉบบัทีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ์ ได้รับการอนุมัติจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560  โดยในนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ จะครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดงันี 

 

    หมวดท ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่ว่าผูถื้อหุน้นนัจะเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ  โดยในปี 2559 สิทธิต่างๆ ทีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บมีดงันี 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัใหบ้ริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ  เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกยีวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี   และเพือปฏิบัติให้
สอดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด    จึงมีนโยบายใหสิ้ทธิแกผู่ถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพือให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ตงัแต่ปี 2552  และได้เริมเปิด
โอกาสใหมี้การส่งคาํถามล่วงหนา้เพือพิจารณากอ่นการประชุมตงัแต่ปี 2554  โดยผูถื้อหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2560  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3  เดือน กอ่นวนัสินสุด
รอบปีบัญชี ตังแต่วนัที  30 กนัยายน 2559  เป็นต้นไป โดยกาํหนดให้การเสนอวาระการประชุมสินสุดวันที 31 
มกราคม 2560 การส่งคาํถามสินสุดกอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  และแสดงรายละเอียดขันตอนการ
เสนอวาระการประชุมรวมทงัการเสนอคาํถามล่วงหนา้ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วน
ของ “นกัลงทุนสัมพนัธ”์ ภายใตห้วัขอ้  “การส่งคาํถามล่วงหนา้กอ่นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560”   
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 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทังการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในทีประชุม  เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 
2559 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้เพียงครังเดียว คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ซึงจัดขึนในวนัที 29 
เมษายน 2559 ทีโรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ  การกาํหนดวนั 
เวลา และสถานทีในการประชุมดังกล่าว บริษทัฯ ได้คาํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นทีจะเข้าร่วม
ประชุมเป็นหลกั และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทังนีผูถื้อหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ดงันี 

 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  บริษทัฯ ได้แจ้งกาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 57 วนั กอ่นวนัประชุม และไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ  “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใต้หัวข้อ  “การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม  37 วนั   เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้มี
เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างเพียงพอ หลงัจากนนับริษทัฯ ได้มอบหมายให้บริษทั   ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ัดส่งหนังสือนัดประชุมใน
รูปแบบเอกสารทีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัทีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์หก้บัผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 29 วนั ซึงมากกว่าที
กฎหมายกาํหนด โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
แต่ละวาระ  กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม   พร้อมทังได้แนบรายงานประจาํปี (Annual Report) หนังสือ
มอบฉนัทะ และเอกสารอืนๆ ทีเกยีวขอ้ง ซึงมีรายละเอียดอย่างครบถว้นและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผู ้
ถือหุน้ นอกจากนนัยงัไดป้ระกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 31 วนั และลง
ประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ตามทีกฎหมายกาํหนด    

 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อกบันกัลงทุน
สถาบัน เพือประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมกอ่นวนัประชุม  ทังนีเพือความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 
วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ขนัตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเป็นหลัก  โดยในการลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม บริษทัฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีและ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมและเพียงพอเพืออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมากกว่า 1 ชวัโมง โดยนาํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน เพือความรวดเร็วในการแสดงผล และ
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทังสิ น 8 ท่าน นอกจากนี ประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทงันกัลงทุนสัมพนัธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพือ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในทีประชุม  โดยประธานกรรมการ ซึงทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม  ได้แนะนาํ
กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนหุ้นทังหมดทีมีสิทธิออกเสียงให้ทีประชุมทราบ 
ซึงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี  2559  มีผูถื้อหุ้น และผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทังสิ น 425 ราย 
นอกจากนนั เพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ  ได้เชิญผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในทีประชุม   รวมทังได้ขออาสาสมัครเพิมเติมจากผู ้
ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม และได้มีการชีแจงวิธีการลงคะแนน
เสียงและนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกอ่นเริมประชุม  ประธานทีประชุมได้ดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที
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ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดั
ใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และไดต้รวจนับคะแนนเสียง  พร้อม
ทงัเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  คณะกรรมการได้จัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทังในเรืองที
เกยีวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรืองการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นอย่าง
ครบถว้น รวมทงัไดมี้การบนัทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นทีสําคัญไวใ้นรายงานการประชุมด้วย  นอกจากนัน
หลงัจากการประชุมเรียบร้อยแลว้ ประธานทีประชุมไดแ้จ้งให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กบัเจ้าหน้าทีของบริษทัฯ 
เพือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 
ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดมี้การแจง้มติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ
ถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทงัทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ  และได้จัดทาํ
รายงานการประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม  คาํชีแจงทีเป็นสาระสําคัญ 
คาํถาม คาํตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่งตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม  พร้อมทงัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 

 สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทงัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึง
ในสาม (1/3)  และใหมี้การเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้ต้องออก
ตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงได้  ซึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

- ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมด เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิกว่า
จาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 

นอกจากการแต่งตงักรรมการแลว้  ผูถื้อหุน้ยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งกอ่นถึงคราว
ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

นอกจากนัน ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง บริษทัฯ ยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยดว้ย   ทงันี บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกยีวกบักรรมการ
แต่ละท่านทีเสนอเขา้รับการเลือกตงั พร้อมทงัรายละเอียดเกยีวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้วาระการแต่งตังผูส้อบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง ซึงบริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดเกยีวกบัผูส้อบบัญชีที
เสนอเขา้รับการแต่งตงั รวมทงัรายละเอียดเกยีวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุน้สามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได ้
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 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมําเสมอและทนัเวลา    

บริษทัฯ ดูแลผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ 
แล้ว บริษัทฯ ยังได้นําข้อมูลทีสําคัญ รวมทังข่าวสารต่างๆ ทีเป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) 

 
 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร   

บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอยีดได้จากหัวข้อ  “7.4  นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล”) 

 
ทงันี นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ 
สือสารระหว่างกนั 

 
หมวดท ี2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม  และมี
นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน  การรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสมาํเสมอและทันเวลา  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านัน 
และกรณีทีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที 
ผูถื้อหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์ พร้อมทังแนบ
รายละเอียดเกยีวกบัชือและประวติัของกรรมการอิสระทงั 4 ท่าน ของบริษทัฯ  เพือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อ
หุน้ รวมทงัระบุถึงเอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  ซึงไดจ้ัดทาํทังภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้    โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  ซึงประชุมเมือวนัที  
29 เมษายน 2559 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
จาํนวน 171 ราย นอกจากนนั ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการ
ประชุม    โดยเฉพาะวาระการแต่งตงักรรมการ    บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล  ทังนี 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครังทีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มี
การเพิมวาระการประชุมนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ซึงจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ นอกจากนนั  บริษทัฯ ได้กาํหนดมาตรการป้องกนัการนาํข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์
ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน”   

 
หมวดท ี3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาํไรให้กบั
บริษทัฯ  ซึงส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ จึงได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก ่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี  ตลอดจนสังคมและสิงแวดล้อม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบัติที
ครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทัวถึง การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน ์และสร้างมูลค่าเพิมใหก้บับริษทัฯ ได ้ ซึงไดแ้สดงรายละเอียด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไว้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกยีวกบับทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียได้ใน
หวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”) 
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หมวดท ี4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทงัขอ้มูลทางการเงิน  ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกยีวกบัธุรกจิและผล
ประกอบการของบริษทัฯ  ทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึงและเท่าเทียมกนั  และ
แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแทจ้ริงของบริษทัฯ   รวมทงัทิศทางการดาํเนิน
ธุรกจิของบริษทัฯ ในอนาคต  เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรืองต่างๆ 
อาทิ 

 

- จัดส่งรายงานทางการเงิน  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management 
Discussion and Analysis : MD&A)  ต่อตลาดหลักทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. ภายในเวลาทีกาํหนด  โดยงบการเงินของ
บริษทัฯ ไม่มีรายการทีผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงือนไข  รวมทงัไม่มีประวติัการถูกสั งใหแ้กไ้ขงบการเงิน
จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนันเพือให้ผูล้งทุนได้รับทราบข้อมูล  และเข้าใจการเปลียนแปลงทีเกดิ
ขึนกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิงขึน   บริษัทฯ ได้เผยแพร่  MD&A  
ทกุไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ  
“โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรือง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี  และ
กาํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3  วนัทาํการนับแต่
วนัทีมีการซือ ขาย โอน หรือรับโอน   โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  นอกจากนัน ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง  

 
 

 ข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2559   
        จํานวนหุ้นสามัญทถืีอในบริษัทฯ (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร ก่อนการได้มา / 
จําหน่ายไป 

ซือในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป
ระหว่างปี 31 ธ.ค. 2559 เพิม (ลด) 

1.   ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

500,000 
- 

- 
- 

- 
- 

500,000 
- 

- 
- 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

927,750 
- 

- 
- 

- 
- 

927,750 
- 

- 
- 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

5,960,250 
- 

- 
- 

- 
- 

5,960,250 
- 

- 
- 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

112,704,960 
30,000 

- 
- 

- 
- 

112,704,960 
30,000 

- 
- 

6. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

125,977,160 
28,375 

- 
- 

- 
- 

125,977,160 
28,375 

- 
- 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

140,000 
- 

- 
- 

- 
- 

140,000 
- 

- 
- 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

28,802,100 
1,210,000 

- 
- 

- 
- 

28,802,100 
1,210,000 

- 
- 
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กรรมการ / ผู้บริหาร ก่อนการได้มา / 
จําหน่ายไป 

ซือในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป
ระหว่างปี 31 ธ.ค. 2559 เพิม (ลด) 

10. นายจง   ดิลกสมบติั 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 11. นายประชา  พทัธยากร 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

310,000 
- 

- 
- 

- 
- 

310,000 
- 

- 
- 

 12.  นางสาวนาํทิพย ์ บุรพพงษานนท ์
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- เปิดเผยรายละเอียดเกียวกบัรายการเกียวโยงกนั  เพือป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  
(ดูรายละเอียดเพิมเติมในหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั”)   

นอกจากนนับริษทัฯ ยงัมีนโยบายเรืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี 
1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยืนรายงานการมีส่วนไดเ้สียครังแรกภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานทีกาํหนด 
2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลังจากมีการเปลียนแปลง

ตามแบบรายงานทีกาํหนด 
3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเกบ็ไวที้เลขานุการบริษทัฯ  และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผู ้จัดส่งสําเนาให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  7 วนัทาํการนบัจากวนัทีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานดงักล่าว 

โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพือให้ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้เกยีวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  ไดแ้ก ่ ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)    รายงานประจาํปี (Annual 
Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   การแถลงข่าว   และการจดักจิกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดดู้แลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย   ขอ้บังคับ  และระเบียบทีเกยีวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด  โดยในปีทีผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อัน
เนืองมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนด   ทังนี คณะกรรมการได้ดําเนินการต่างๆ เกยีวกบัการเปิดเผยข้อมูล
ดงัต่อไปนี 

 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังน ี

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

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทํารายงานประจําปีทีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์    ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอ ทีจะสะทอ้นใหเ้ห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่านมา อาทิ 
โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกจิ  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างคณะกรรมการ    
รวมทงัการปฏิบติัหนา้ทีในรอบปีทีผ่านมาของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้  

 

-   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 คณะกรรมการตระหนกัดีว่า ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทางทีสะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น
และผูที้ เก ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมูล และน่าเชือถือ ดังนัน
คณ ะกรรมการ จึ งได้ ดูแ ล ให้มีก ารเ ปิ ด เผ ยข้อ มูล ต่าง ๆ เกียว ก ับ บริษัท ฯ ไว้บนเว็บ ไซต์ขอ ง บริษัท ฯ 
(www.samartcorp.com) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิมเติมจากทีได้เคยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ 
นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ ข่าวทีบริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทังรายงานประจาํปี (Annual 
Report  และแบบ 56-1) ซึงสามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
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-   นกัลงทุนสัมพนัธ ์

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตงัหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ์(Investor Relations)  เพือใหบ้ริการขอ้มูลและข่าวสารกจิกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน  ผูถื้อหุน้  นกัวิเคราะห ์ และประชาชนทวัไป ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
การทาํโรดโชว ์ (Road show) การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศัพท์  เป็นต้น  ทังนีผูล้งทุน
สามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2502-6583  หรือที  www.samartcorp.com  หรือทีอีเมล 
Pongthep.V@samartcorp.com  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวเ้พือถือปฏิบติัดงันี 

 
จรรณยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลทีจาํเป็นอย่างครบถว้นและเป็นธรรมแกผู่เ้กยีวขอ้งทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเกยีวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ทีโดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นทีตงั 
5. รักษาความลบัของบริษทัฯ และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชนส่์วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ทีอย่างเต็มทีและมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมนัศึกษาหาความรู้เพือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซือขายหุ้นทีบริษทัฯ ได้

กาํหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ทีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานทีเกยีวข้องแล้ว บริษทัฯ ยงั
ไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน
ทวัไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพือชีแจง และเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ซกัถามข้อมูล
ต่างๆ  

 

โดยในปี 2559  บริษทัฯ มีการเสนอผลงานใหแ้กน่กัวิเคราะห ์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสมาํเสมอ ตามแผนงาน 
ซึงสรุปไดด้งันี 
-   กจิกรรมพบปะนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทุน จาํนวน   30  ครัง 
-   การแถลงข่าวเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จาํนวน 1 ครัง 
-   กจิกรรมโรดโชว ์(Road Show) จาํนวน      7 ครัง 

 

 การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบัติหน้าทีในปีทีผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอทีจะรักษา
กรรมการทีมีคุณสมบัติตามทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึนใน
คณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณากลันกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการ                   
บริษทัฯ พิจารณา กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั    

 

ทังนี บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทังค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ซึงสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัข้อ                
“8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รือง “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

 
 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

95 
 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย   และสารสนเทศทางการเงินที
ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสม และถือปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีดี
ทีสุดในการจัดทาํ รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกทีมีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที
ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพือเพิมความเชือมนัและความน่าเชือถือของรายงานทางการเงิน
อีกดว้ย 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซึ้งระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล  เพือให้มันใจได้ว่าการบันทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรงไวซึ้งทรัพยสิ์น  และเพือใหท้ราบจุดอ่อน เพือป้องกนัมิ
ให้เกดิการทุจริตหรือดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ   ในการนีคณะกรรมการได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกยีวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน รวมทงัได้แสดงความเห็นเกยีวกบัเรืองดังกล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี     นอกจากนัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไวใ้น Annual Report ดว้ย     

 
หมวดท ี5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการ เพือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีนโยบายเกยีวกบัความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรืองต่างๆ อาทิ องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทงับทบาทหนา้ที
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี 

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการทาํงานทีโปร่งใส  
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทงัตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกจิของบริษทัฯ อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ์  ดา้นกฎหมาย และด้านการ
กาํกบัดูแลกจิการ  โดยมิได้มีการกดีกนัทางเพศ แต่อย่างใด    อันจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ซึงกรรมการของบริษทัฯ ทัง  9  ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของ
กรรมการบริษทัฯ ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจัดการ”  นอกจากนัน กรรมการทัง  9 ท่าน  ยงัได้
อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการอย่างเต็มที โดยสามารถดูได้จากจาํนวนครังในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหวัขอ้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 

 
5.2) ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม ดังนันเพือให้เกดิความสมดุลในอาํนาจการดําเนินงาน บริษทัฯ ได้แยกตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  โดยประธานกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ทีบริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีดงันี 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานกรรมการ 
 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั  ติดตาม  ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ 
บริหาร  และคณะกรรมการชุดย่อย ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีกาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีขาดในกรณีทีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง  

2  ฝ่ายเท่ากนั 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  

1.  บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาํเนินกจิการทีเกยีวข้องกบัการบริหารงานทัวไปของบริษทัฯ เพือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
บริษทัฯ  เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ   มติทีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 

 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบริหารนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
สามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติไว ้โดยการอนุมติัรายการดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกาํหนด   

 

 การถ่วงดุลของกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 
บริษทัฯ  มีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมด ซึงในจาํนวนดังกล่าวมี
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  และไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทีมีความเป็นอิสระอย่าง
แทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ หรือความสัมพนัธ์อืนใด  โดยมีส่วนร่วมในการ
กาํกบัดูแลกจิการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของ
บริษทัฯ และเพือใหเ้กดิความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน  บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ 
และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษทัฯ    

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการทีมีประสบการณ์ ความรู้และความชาํนาญ
จากหลากหลายสาขา จาํนวน   9   ท่าน   ประกอบดว้ย 

- กรรมการทีเป็นอิสระ        จาํนวน   4   ท่าน   (คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทงัคณะ)   
- กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร        จาํนวน   4   ท่าน   
-   กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน 1   ท่าน   (กรรมการซึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่)  

 

ทังนี กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดัง  ปรีชญางกูร เป็นผู้ทีมี
ประสบการณ์การทาํงานทเีกยีวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ  
 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถมนัใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าทีใน
ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม 
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 บทบาทหน้าทคีวามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และประธาน
เจา้หนา้ทีบริหาร ซึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ไวอ้ย่างชดัเจน    โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบั
ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจะกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกผู่ถื้อหุ้น  โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือแกผู่ ้หนึงผูใ้ด ไม่
ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลัก
จริยธรรมทีดี ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงั ความซือสัตยสุ์จริต  ทังนีให้รวมถึงการดูแล
ใหก้ารดาํเนินกจิการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ  มติคณะกรรมการ มติทีประชุมผูถื้อหุ้น  
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.   ส่วนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ทาํ
หนา้ทีเป็นหวัหนา้คณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจัดการ  และควบคุมดูแลการดาํเนิน
กจิการทีเกยีวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทัฯ   

 
5.3) การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ 

เพือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนด “นโยบาย” 
ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกนิ 5 บริษทั กรรมการ
บริษทัฯ ทงั 9 ท่าน ไม่มีท่านใดทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนเกนิ 5 บริษทั ซึงเป็นการแสดง
ใหเ้ห็นว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกนิกว่า
นโยบายทีกาํหนดไว ้  

 
 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
กาํหนดใหก้อ่นทีผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหาร
ทราบเพือพิจารณาอนุมติั   ทงันี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัทีดาํเนินธุรกจิสภาพอย่างเดียวกบับริษทัฯ หรือ
เป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษทัฯ 

 
5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ อย่าง
โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” 

 
5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีทผ่ีานมา 

5.5.1) การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินธุรกจิ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศันแ์ละพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน โดยได้เปิดเผยเรืองดังกล่าวไวภ้ายใต้
หวัขอ้ “1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ” ภายใต้เรือง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ขององค์กร” 

 
การติดตามดูแลในเรืองจริยธรรมทางธุรกจิ 

 
บริษทัฯ ไดมี้การสือสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกจิผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทังบริษทัฯ ยงั
ไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน ทีจะต้องรับทราบ  
และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทาง
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ธุรกจิ เป็นหนา้ทีของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั  ทีจะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล   รวมถึงใหค้าํแนะนาํและ
คาํปรึกษาในกรณีทีประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกยีวกบัจริยธรรมทางธุรกจิทีไม่ได้กาํหนด
ไว ้  โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยู่บนพืนฐานของกฎหมาย  ไม่ขัดต่อนโยบาย  หรือจริยธรรมทางธุรกจิ
ของบริษทัฯ   และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียของบริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากนีทางบริษทัฯ ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกจิใหมี้ความเหมาะสม
และทนัสมยัอยู่เสมอ 
 
ในกรณีทีปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกจิ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแกก่รณี
เพือใหมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินงานทีถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทังนีผูที้กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง
วินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัขดัต่อกฎหมาย 

 
อนึง ทางบริษทัฯ ยงัมีอีกช่องทางหนึงในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกยีวกบัการ
กระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดย
บริษทัฯ ไดก้าํหนดขนัตอนและวิธีการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียด
ในหวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ” ภายใตเ้รือง ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงาน
ผู้แจ้งเบาะแส” 
 
นอกจากนนั เพือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ
สอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของกลุ่มบริษทัสามารถ   บริษทัฯ  จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรือง
จริยธรรมธุรกจิ  เพือให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสามารถทาํการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรม
ธุรกจิทีกลุ่มบริษทัสามารถ  กาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 15 หวัขอ้ ดงันี  
1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
3. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
4. จรรยาบรรณของพนกังาน 
5. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 
6. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
7. นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี 
8. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
9. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
10. นโยบายการฟอกเงิน 
11. นโยบายดา้นภาษ ี
12. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
13. ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
14. ความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม 
15. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
 จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทงั 15 หวัขอ้ อยู่ในระดับทดีีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 99.89 

 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้ส่วนในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกจิ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ 
และงบประมาณทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดให้แก่
กจิการและความมนัคงสูงสุดใหแ้กผู่ถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชนแ์กต่นเองหรือแกผู่ห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกบัผลประโยชน์
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ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลักจริยธรรมทีดี ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตยสุ์จริต ทังนีให้
รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกจิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผล รวมทงัมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรืองดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมําเสมอในทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ   

 

5.5.3) การแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย  

เพือกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกจิการให้เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ และช่วยแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรืองต่างๆ ทีสําคัญต่อบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ มีทงัหมด 6 คณะ ดงันี 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหาร   
- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
- คณะกรรมการบริหารความเสียง 
- คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
สาํหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไวใ้น
หวัขอ้ “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย”  นอกจากนนั คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดใหมี้กฎบตัรของคณะกรรมการ
ชุดย่อย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 

 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกาํหนดการประชุมประจาํไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความ
จาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมทงัปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม
ได ้  ซึงในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการ กอ่น
วนัประชุมคณะกรรมการ  เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลกอ่นเข้าร่วมประชุม ปกติการ
ประชุมแต่ละครังจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั วโมง นอกจากนัน คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดให้
คณะกรรมการมีจํานวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทคีณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด  โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีการประชุมทงัสิน  8  ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

 

รายชือคณะกรรมการ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตังแต่ 

วาระการ
ดํารง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

 

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

 

เมษายน 2551 
เมษายน  2551 

กุมภาพนัธ์ 2542 

 

8-8 
8-8 

17-11 

 

8/8 
8/8 
8/8 

- พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี  2558 และผลการ
ดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2559 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
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รายชือคณะกรรมการ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตังแต่ 

วาระการ
ดํารง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

4.   นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ ์
5.   นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ ์
6.   นายวฒันช์ยั    วิไลลกัษณ ์
7.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
8.   นายปริญญา    ไววฒันา 
9.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2539 
เมษายน  2553 
เมษายน  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-10 
23-10 
23-10 
20-10 

6-8 
0-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/8 
8/8 
8/8 

7/8(1) 
8/8 

4/8(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในของบริษทัฯ 
- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

สาํหรับปี 2558 
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ผลการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ประจาํปี 2559 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 
2558  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หนา้ทีบริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 
- พิจารณาใหค้วามเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 ทุกวาระกอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 
- พิจารณาการแต่งตงักรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
- พิจารณาอตัราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2560 การกาํหนดโบนัส

ประจาํปี 2559 และนโยบายการจ่ายโบนสัประจาํปี 2560 
- พิจารณาการประกนัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที

ของบริษทัฯ 
- พิจารณาทบทวน/แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรม

ธุรกจิ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์  พนัธกจิ  และแผนการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 
- พิจารณาเรืองการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง 

คาํถามเกยีวกบับริษทัฯ ล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
ผูถื้อหุน้รายย่อย 

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีมีการเปลียนแปลงจากการประชุมครัง
กอ่น 

- พิจารณาอนุมัติการนําบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จ ํากดั 
(มหาชน) เขา้จดทะเบียนจดัตงัเป็นกจิการสํานักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ (IHQ) 

- พิจารณาเรืองรายงานผลการสอบทานข้อมูลทางการเงินของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

- พิจารณาเ รืองการจัดทํานโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชนั 

 หมายเหต ุ   (1)  ลาป่วย  
 (2)  ได้รับการแต่งตงัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมือวันที 29 เมษายน 2559 
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ทงันีไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมทงัให้
คณะกรรมการและผูที้เกยีวขอ้งตรวจสอบได ้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทงัสิน 5  ครัง ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

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

5/5 
5/5 
5/5 

 

- สอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส  และงบการเงินประจาํปี  2559 ของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยไดรั้บฟังและสอบถามขอ้มูลทีสาํคญัจากผูบ้ริหาร
และผูส้อบบญัชี   เพือใหม้นัใจว่างบการเงินถูกตอ้งเชือถือได ้  รวมทังเป็นไป
ตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  และเป็น
ประโยชนก์บัผูถื้อหุน้  

- สอบทานรายการทีเกยีวโยงกนั หรือรายการทีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ  เพือใหม้นัใจว่าบริษทัฯ  มีกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม  รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้องและ
ครบถว้นแลว้   

- สอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที
เกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  รวมถึงมีการติดตามการ
เปลียนแปลงของกฎหมาย หรือระเบียบขา้งตน้อย่างสมาํเสมอ 

- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน   โดยให้ความเห็นชอบ
แผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน  เพือ
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงาน  เพือให้มันใจได้ว่า บริษทัฯ มีระบบ
การควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม 

- สอบทานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  โดยได้พิจารณาหน้าที และความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทงัใหค้าํแนะนาํเรืองทีสาํคญัตามแผนการตรวจสอบฯ ต่อฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  เพือมั นใจว่าการดาํเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล   

- พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ประจาํปี 2559  โดย
ไดพิ้จารณาในเรืองมาตรฐานการปฏิบติังานและการให้คาํปรึกษา   รวมถึงค่า 
สอบบญัชีทีเหมาะสม ตลอดจนความชาํนาญในการตรวจสอบธุรกจิในแต่ละ  
สายงานของบริษทัฯ 

- ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2559  โดย
กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ประจาํทุกปี   เพือใหเ้กดิความมนัใจว่าการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กบับริษัทฯ ได้
อย่างเต็มความสามารถ 
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3) คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทงัสิน 12  ครัง  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.  นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ ์
2.  นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์
3.  นายศิริชยั        รัศมีจนัทร์ 
4.  นายจง             ดิลกสมบติั 
5. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ ์
6. นายธีระชยั          พงศพ์นางาม   

12/12 
   11/12(1) 
   11/12(2) 
   11/12(3) 

12/12 
 12/12 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ขปัญหาของแต่ละสายธุรกจิ
เป็นประจาํทุกไตรมาส 

- ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีกาํหนด
ไว ้เป็นรายเดือน  

- พิจารณาเรืองการลงทุน และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 
กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 

- พิจารณาอตัราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2560  การกาํหนดโบนัสประจาํปี 
2559 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 2560  สําหรับพนักงาน และ
ผู ้บ ริหารของบริษัท ฯ เพือเสนอคณะก รรมการสรรหาแ ละกาํหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

- พิจารณาอนุมติัอตัราการจา้งงาน  และการปรับตาํแหน่งพนกังาน  
  
 หมายเหต ุ   (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
  (2)  ลาป่วย  

 (3)  ติดภารกิจของบริษัทฯ 
 

4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ในปี 2559  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ มีการประชุมทงัสิน  3  ครัง  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

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

 
 
 
 
 

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

 

- รับทราบเรืองการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่งคาํถามเกยีวกบั 
บริษทัฯ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย ประจาํปี 2559 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2558 

- พิจารณาทบทวน / แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ และ
กฎบตัร คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์การกาํกบั
ดูแลกจิการในระดบัสากล 

- พิจารณาอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กจิการ  ประจาํปี 2558 

- พิจารณาอนุมติัการกาํกบัดูแลกจิการ ทีใชเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2558 
- พิจารณาการปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินการกาํกบัดูแลกจิการปี 2560 
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2559 
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที

บริหาร  (CEO)  และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 2559 
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รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

- ดูแลใหมี้การจัดประชุมระหว่างกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพือเปิดโอกาสใหก้รรมการทีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 

- พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ  ประจาํปี 2559 

   
5)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทงัสิน 3  ครัง ซึงสามารถสรุปได้
ดงันี 

 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

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

3/3 
3/3 
3/3 

 

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ทีถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  
- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
- พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
- พิจารณาอัตราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2560  การกาํหนดโบนัสประจาํปี   

2559 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2560 
- พิจารณาการอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2558 
 
 

6) คณะกรรมการบริหารความเสียง    

ในปี 2559  คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชุมทงัสิน 3 ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1. นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ ์
2.   นายวฒันช์ยั    วิไลลกัษณ ์ 
3.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
4.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  
  

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

 

- พิจารณาการระบุและวิเคราะหค์วามเสียงทุกประเภททีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ เพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ทีกาํหนด
ไว ้

- มีการวางระบบการควบคุมภายใน  และทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ  โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีกาํหนด   

- ทบทวนความเสียงของบริษทัฯ อย่างสมาํเสมอว่ามีความเสียงใดเพิมขึนหรือ
เปลียนแปลงไปจากเดิม เพือใหมี้การแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อเหตุการณ ์

- สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารความเสียง
ภายในบริษทัฯ อย่างต่อเนือง เพือใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารจดัการความเสียง
ทีสาํคญัใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรับได ้
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7) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 

ในปี 2559  คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีการประชุมทงัสิน 2 ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์
2. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
3. นายจง       ดิลกสมบติั 
4. นายธนานนัท ์      วิไลลกัษณ์  
5. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์
6. นายประชา        พทัธยากร 
7. นายธีระชยั               พงศพ์นางาม 
8. นางโรสลินด ์           เจริญวงศ ์
9. นางผ่องศรี               สลกัเพชร 
10. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ 
11. นางจิรวรรณ            รุจิสนธิ 

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

1/2(*) 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 

- ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และหน้าทีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

- ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ จดักจิกรรมเพือใหพ้นกังานมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
และมีจิตอาสา  เสียสละ เพือทาํประโยชนใ์หแ้กชุ่มชนส่วนรวม 

- ทาํการประเมินตนเองของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนประจาํปี 2559 
เพือนาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข  เพือประสิทธิภาพ
ในการทาํงานใหดี้ยิงขึน 

- ติดตามผลการดาํเนินกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาํปี 2559 
ของบริษทัฯ 

- พิจารณารายงานคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนทีจะเปิดเผยในรายงาน
ประจาํปี 2559 

- รับทราบผลการประเมินความยงัยืน (Sustainability Awards) ประจาํปี 2558    

 หมายเหต ุ   (*)  ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนเมือวันที 11 พฤษภาคม 2559 
   

คณะกรรมการชุดย่อย ไดมี้การประชุมอย่างสมาํเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณา 
 
การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการทไีม่ใช่ผู้บริหาร 

 

ในปี  2559  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กอ่น
หรือหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง  โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร  เพือเปิด
โอกาสใหก้รรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการของบริษทัฯ 
 

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนักงาน 
เพือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  (สามารถดูรายละเอียดเรืองความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด้ทีหัวข้อ “9.1.2 
จริยธรรมธุรกจิ”) 

 

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน”) 

 
5.8) การบริหารความเสียง 

 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน”) 

 
 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

105 
 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
  

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทังคณะ  
ประจาํปี 2559  เพือมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลักการ
กาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
บริษทัฯ ซึงแบบประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครังที  8/2559  เมือวนัที  16  ธันวาคม 2559  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล    ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ  
 การทาํหนา้ทีของกรรมการ 
 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทังคณะ ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทงั 9 ท่าน  ในภาพรวมทงั 6 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 95.18 

 

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
รายบุคคล  ประจําปี 2559 เพือใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ เป็น
รายบุคคลอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษทัฯ
ซึงแบบประเมินดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครังที  8/2559  เมือวนัที  16  ธันวาคม 2559  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล  ซึงแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 
 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 การประชุมของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การพฒันาตนเอง 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทงั 9 ท่าน  ในภาพรวมทงั 4 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 93.21 

 
5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีทีผ่านมา ว่ามีการปฏิบติัตาม
แนวทางการปฏิบติัทีดีหรือไม่  และมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลดังกล่าว โดย
บริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ  ซึงแบบประเมิน
ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  8/2559  
เมือวนัที  16  ธันวาคม 2559  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบักรรมการตรวจสอบเพือการ
ประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
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 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 การประชุมของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การพฒันาและการฝึกอบรม 
 กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี  2559  ทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทัง 3 
ท่าน  ในภาพรวมทงั 6 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม คิดเป็นร้อยละ 96.78 

 

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 
2559 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยั งยืน เพือนําผลการ
ประเมินทีได้ไปพฒันาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน  และ
เป็นไปตามหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบ
ประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ ซึงแบบประเมินได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  8/2559  เมือวนัที  16  
ธันวาคม 2559   และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพือ
การประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 การประชุมของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การพฒันาและการฝึกอบรม 

 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีทีผ่านมา ในภาพรวมทงั 4 หวัขอ้ เป็นดงันี  
1. คณะกรรมการบริหาร  ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 93.86 
2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยยีม  คิดเป็นร้อยละ 99.17 
4. คณะกรรมการบริหารความเสียง   ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยยีม  คิดเป็นร้อยละ 92.19 
5. คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน   ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 88.83 
 

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
ประจาํปี 2559  เพือนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยใชแ้บบประเมินทีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 8/2559  เมือวนัที 16  ธันวาคม 2559  และ
ไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะ
ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 
 ความเป็นผูน้าํ 
 การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ ์
 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
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 การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 
 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
 การสืบทอดตาํแหน่ง 
 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 การกาํกบัดูแลกจิการทีดี และจรรยาบรรณธุรกจิ 

 

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทังหมด  8 
ท่านในภาพรวมทงั  9  หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 96.18 

 

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ 

เพือใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน   จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัฯ
ดว้ย  โดยใชแ้บบประเมินทีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครังที 8/2559  เมือวนัที  16  ธันวาคม 2559  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ  
 การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ   
 การติดต่อและประสานงาน 
 การจดัเกบ็เอกสาร 
 การจดัประชุม 
 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 
ผลการประเมินเลขานุการบริษทัฯ   ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทงัหมด  9  ท่าน  ใน
ภาพรวมทงั  6  หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 94.21 

 
5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ  เพือให้ได้รับทราบข้อมูลที
จาํเป็นอย่างเพียงพอกอ่นการปฏิบติัหนา้ที  โดยจดัใหมี้คู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบัติ
หนา้ทีของกรรมการใหม่ เพือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ  โดยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็นผู ้
ประสานงานในเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 เรืองทีควรทราบ :   ลกัษณะธุรกจิ  โครงสร้างธุรกจิ  โครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที  กฎหมายทีควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ   

 ความรู้ทวัไปของธุรกจิ :  แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกจิและการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 

 จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  เพือ
สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ 
 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีการแต่งตงักรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 1 ท่านคือ นายธนานันท์  วิไลลักษณ์  
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษทัฯ 

 
นอกจากนนัเพือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการ   บริษทัฯ ยงัได้สนับสนุนให้กรรมการ
ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ทีเกยีวขอ้งกบักรรมการซึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD)   โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)   รวมทงัหลกัสูตรอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ   ซึงกรรมการบริษทัฯ  6  ท่าน  ผ่านการอบรม
หลกัสูตร DCP  และกรรมการ  5  ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP  โดยในแต่ละปีบริษทัฯ จะนาํส่งหลักสูตรการ



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

108 
 

อบรมทีจดัโดยสถาบนัต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพือพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของ
กรรมการ   ซึงในปี 2559  มีกรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพิมเติม ดงันี 

 

  กรรมการ หลกัสูตรอบรม 
นายประดงั  ปรีชญางกูร - CG Forum 3/2559 เรือง “ทุจริตในองค์กรภัยมืดทีป้องกนัและควบคุมได้” จัดโดยตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินธุรกจิและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรม
ธุรกจิ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใหยึ้ดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานด้วยความซือสัตย ์สุจริต 
และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทังครอบคลุมในเรืองของการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการ
ระหว่างกนั การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกจิอย่างเคร่งครัด ตงัแต่ปี 2548  ทงัภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  รวมทงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพือใหพ้นกังานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึง
หลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  ซึงได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกจิเป็นประจาํทุกปี  โดยฉบับทีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เมือวนัที  22 กุมภาพนัธ์  2560 โดยในจริยธรรมธุรกจิของ
บริษทัฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ดงันี 

 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี 

 

1. หลีกเลียงการทาํรายการทีเกยีวโยงกบัตนเองทีอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 
2. กรณีทีกรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการทีเกยีวโยงกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัฯ

ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรือพนกังานผูน้นัจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลทีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรืองการ

ทาํธุรกจิทีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือทาํธุรกจิทีเกยีวเนือง 
4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชนข์องตนในการซือขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ข้อมูลภายในแกบุ่คคลอืน เพือ

ประโยชนใ์นการซือขายหุน้ของบริษทัฯ 
5. ระหว่างทีปฏิบติังานใหบ้ริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้  พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลทีถือ

ว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ เพือประโยชนแ์กผู่ใ้ดทังสิน  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การ
ปฏิบติังาน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงานในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 
โดยหากมีรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน  บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนักงาน  
และผูที้เกยีวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือรับทราบถึงรายการทีมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์รายการทีเกยีวโยงกนั  ซึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง   
รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคาและเงือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจําเป็นไวใ้นรายงาน
ประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยการพิจารณาสาํหรับรายการทีเกยีวโยงกนั กรรมการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะต้องไม่อยู่ใน
ทีประชุมเพือร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทงัในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ ทงันี รายการที
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ ทีเกดิขึนในปี 2559 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั” 
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  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม    
โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  เช่น  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน  สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร  สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน 
และนโยบายการบริหารงานทีสาํคญัๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมาํเสมอและทนัเวลา  โดยสิทธิทีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ไดรั้บ ไดแ้สดงไวใ้น  “หมวดท ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” 

 
  นโยบายการปฏบัิติต่อพนักงาน 

 

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทัฯ เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตงั โยกยา้ย และสวสัดิการทีเหมาะสม  อาทิ   การจดัใหมี้พยาบาลอยู่ประจาํหอ้งพยาบาลตลอดทุกวนัทีอาคาร
สาํนกังานของบริษทัฯ   โดยจะมีแพทยเ์ข้ามาเพือตรวจรักษาพนักงานทีเจ็บป่วยสัปดาห์ละ  2  วนั  รวมทังจัดให้มี
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแกพ่นกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ทีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทังของรัฐบาล
และเอกชน โดยพนกังานจะไดรั้บอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนกังาน  ทงันีในปี  2559  มียอดจาํนวน
เงินทีพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทังสินจาํนวน 3.95 ล้านบาท    
อีกทงับริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ  ผ่านบริษทั อลิอันซ์ 
อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) อีกดว้ย   นอกจากนนับริษทัฯ ยงัจัดให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบัพนักงานโดย
คุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี   การตรวจสุขภาพประจาํปี    กองทุนสาํรองเลียงชีพเพือเป็นหลกัประกนัความมันคง
ในชีวิตการทาํงานโดยใช้ชือกองทุนว่า “กองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึงจดทะเบียนแล้ว”   มี
ประกนัสังคมใหก้บัพนกังาน  เงินกูยื้มกรณีประสบอุบติัภยัหรือการเจ็บป่วย   เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคล
ในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเยียมไขพ้นักงาน เยียมพนักงานคลอดบุตร    การจัดให้มีสถานทีออกกาํลังกาย 
(Fitness)  รวมทงัส่วนลดในการซือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้   
บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสมาํเสมอในทุกระดับ ทังการจัด
อบรมภายในบริษทัฯ  การอบรมผ่านระบบ e-learning  การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ (สามารถดู
รายละเอียดเพิ มเติมเกียวกบัการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เ รือง                    
“8.5 บุคลากร”) รวมทังบริษทัฯ ยงัได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแกพ่นักงาน  เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และ
ทกัษะใหก้บัพนกังาน โดยในปี 2559  บริษทัฯ  ไดม้อบทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทให้แกพ่นักงานของบริษทัฯ 
จาํนวน 1 ทุน โดยเป็น ทุนการศึกษาในสาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในความปลอดภยัในชีวิตและสุขอนามยัของพนกังาน โดยกาํหนดนโยบาย ดงันี 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพือให้เกดิความปลอดภัยแกชี่วิต และสุขภาพอนามัยของ
พนกังาน 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพือควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอัน
เนืองจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทงัการส่งเสริมและ
สร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามข้อกาํหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมันในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย และ
สุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เป็นสิงสาํคญัยิง เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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นอกจากนนับริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดงันี 
1. แต่งตงัเจา้หนา้ทีความปลอดภยัและผูที้เกยีวขอ้งทุกระดับ เพือรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างเคร่งครัด 
2. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูก

จิตสาํนึกพนกังาน  ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน รวมทังการอบรมด้าน
สุขภาพ โดยจดัสัปดาหสุ์ขภาพ และจดัสัปดาหค์วามปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซ้อมอพยพกรณีเกดิอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 
4. การใชร้ะบบสแกนลายนิวมือเขา้-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมี้สิทธิเข้า-ออก เพือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของ พนกังานและบริษทัฯ 
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล  บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทยเ์บืองต้นในทุก

สาํนกังาน 
6. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 
7. จดัใหมี้สถานทีออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมใหมี้การแข่งกฬีาทงัภายในและภายนอกบริษทัฯ  เพือ

ส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน 
    ข้อมูลสถิติการเกดิอบัุติเหตุจากการทาํงานในปี 2559  ในกลุ่มบริษัทสามารถ 
 

สายธุรกจิ จํานวนครังการเกดิอบัุติเหตจุนถึงขันหยุดงานในปี 2559 
1. ICT Solution and Service 2 
2. Mobile Multimedia ไม่มี 
3. Call Center ไม่มี 
4. Utilities and Transportations ไม่มี 
5. Technology Related Services ไม่มี 

 
ทังนี  บริษทัฯ ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของ
พนกังาน โดยผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่   คู่มือพนกังาน   HR Website (www.samarthre.com)  ซึงจรรยาบรรณ
ดงักล่าวกไ็ดถู้กบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทาํงานของบริษทัฯ เพือถือปฏิบัติ โดยบริษทัฯได้เปิดเผย
จรรยาบรรณของพนักงานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 

 

  นโยบายการปฏบัิติต่อลูกค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมันใจอย่างต่อเนืองให้กบัลูกค้า  ซึง
เป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ   อย่างต่อเนือง    และได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติเรืองดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของ
บริษทัฯ โดยมุ่งมนัทีจะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการของบริษทัฯ ใหมี้คุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
ในราคาทีเป็นธรรม  เพือสนองความตอ้งการของลูกค้า  รวมทังการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทีผลิตจากโรงงานที
ไดรั้บการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดยในปี 2559  บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้พฒันาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน รวมถึงการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้กอ่นจาํหน่าย  เพือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทัฯ  อาทิ 

- บริษทั สามารถ ไอ –โมบาย  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยได้พฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุง
คุณภาพการใหบ้ริการต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้กอ่นจาํหน่าย 
เพือ ให้ ลูกค้าได้รับ คว ามพึงพอใจสูง สุดในสินค้าแ ละบ ริก ารของ บริษัท โดยบ ริษัท ได้นําผ ลิตภัณ ฑ์
โทรศัพท์เคลือนทีรุ่นใหม่หลายรุ่นทีครบครันไปด้วยฟังกช์ันต่างๆ มากมายออกวางจาํหน่าย เพือรองรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ในหลากหลายระดบั รวมทงัได้ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายโดย
พฒันาศูนยบ์ริการซ่อม (Service Center)ให้มีบริการด้านการซ่อมโทรศัพท์เคลือนทีแบบครบวงจร มีช่างซ่อม
ประจาํศูนยเ์พือดูแลงานซ่อมเครือง อพัเกรดซอฟตแ์วร์ และบริการอืนๆ รวมทังยงัมีการรับประกนัเปลียนเครืองใหม่
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ทนัทีหากมีปัญหาภายใน 7 วนัหลงัจากวนัทีซือ และมีเครืองสาํรองใหบ้ริการกบัลูกค้าระหว่างรอซ่อม มีการจัดอบรม
ใหก้บัพนกังานตามศูนยบ์ริการทวัประเทศอย่างต่อเนือง เพือให้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการ มีความเชียวชาญ
สามารถตอบขอ้สงสัยและแกปั้ญหาทีเกยีวขอ้งกบัการใชง้านให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทังยงัมีจุดบริการซ่อมที
ไดรั้บการแต่งตัง (Service Point) และจุดรับฝากเครืองซ่อม ( Drop Point ) เพือให้บริการลูกค้าครอบคลุมทัวประเทศ 
นอกจากนนั บริษทัยงัจดัใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกยีวกบัสินค้า คาํปรึกษา วิธีการแกปั้ญหา 
และรับขอ้ร้องเรียน รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้ากอ่นจาํหน่าย เพือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้า
และบริการของบริษทั 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หบ้ริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกจิใหก้บักลุ่มธุรกจิ 
เพือบริการแกลู่กคา้ปลายทาง และมีการจดัตงัศูนยบ์ริการทวัประเทศ ซึงอยู่ในความดูแลของบริษทั สามารถคอมมิวนิ
เคชั น เซอร์วิส จ ํากดั เพือความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแกลู่กค้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือสาร (ICT Solution and Service) ดว้ยศูนยบ์ริการรวมทงัสิน จาํนวน 38 แห่งครอบคลุมทัว
ประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ทีใหบ้ริการรับแจง้และวิเคราะหเ์หตุขดัขอ้งใหก้บั
ลูกคา้ตลอด 24 ชวัโมง   

- บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั และบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ด้าน
การบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือเพิมความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

- บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ จาํกดั  รักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ซึงส่งผลใหร้ะบบงานไดรั้บความเชือมนัของลูกคา้ดีขึน 

- บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั ไดย้กระดบัความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ลูกคา้ผ่านระบบ CRM และเพิมทกัษะความชาํนาญของวิศวกรดว้ย Certificate มาตรฐานในระดบัสากล  

- บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ํากดั ได้เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมากขึน เพือใช้เป็น
ผลิตภณัฑห์ลกั เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์และยงัมีการจดัอบรมพนกังาน
เป็นการภายใน เพือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ได้พฒันาสืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีจุดเด่นในการนาํเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และ
พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัองคก์รธุรกจิชนันาํต่างๆ 

- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั พฒันาระบบ Electronic Signature Capture โดยขยายครอบคลุมพืนทีกรุงเทพฯ ให้มากขึน 
และพัฒนาระบบโปรแกรมขยายการติดตังเครือง EDC เพือรองรับเทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการกบัลูกค้า
ปัจจุบนั 

- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ได้พฒันาโปรแกรมสําหรับเครือง EDC และความสามารถใหม่ๆ เพือรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ในการใหบ้ริการลูกค้า เช่น การพฒันาเพือรองรับบัตรรูปแบบต่างๆ รวมถึงรองรับเครืองอ่านบัตรรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะเครืองอ่านชนิดสัมผสั การขยายการติดตังระบบ Electronic Signature Capture เพือให้ครอบคลุมพืนที
ตามทีลูกคา้ตอ้งการ นอกจากนี ยงัพฒันาและเพิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภยัของระบบเกบ็ข้อมูลให้
ลูกคา้อีกดว้ย 

- บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) ได้พฒันาการให้บริการ Social Media Monitoring ภายใต้ชือ Social 
One ในการบริหารจัดการความเสียงล่วงหน้าของข้อมูลลูกค้าบนสือสังคมออนไลน์ทีจะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และบริษทันาํเสนอเทคโนโลยี Omni-Channel ในการเชือมโยงข้อมูลในทุกช่องทางให้มี
ความต่อเนืองเพือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 

  นโยบายการปฏบัิติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายทีจะปฏิบติักบัคู่คา้ซึงถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกจิทีสาํคญัประการหนึงด้วย
ความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชนร่์วมกนั และได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติเรืองดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิ
ของบริษัทฯ  โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน  มีการพัฒนาและรักษา
สัมพนัธภาพทียงัยืนกบัคู่ค้าและคู่สัญญา เยียมเยียนคู่ค้าอย่างสมาํเสมอ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น และมีความ
เชือถือซึงกนัและกนัไม่รับผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาทีเป็น
เท็จ หรือหลอกลวงใหคู่้คา้เข้าใจผิด  หลีกเลียงการซือสินค้าและ/หรือบริการกบัคู่ค้าทีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
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ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และติดตามข่าวสารว่ามีคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   
หรือไม่ หากพบว่าคู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าวบริษทัฯ จะหลีกเลียงการซือสินคา้  และ/หรือบริการกบัคู่ค้าทีมีพฤติกรรม
ดงักล่าวอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทังนี บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการ
คดัเลือกคู่คา้ทีมีมาตรฐานเพือเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคากอ่นการ
สั งซือ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ทีมีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทัง ISO 9001 และ 
CMMI ทงันีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยใหเ้กดิการกระทาํดงักล่าว รวมทังคู่ค้า
ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิงตอบแทนใด  ๆทีผิดกฎหมายจากบริษทัฯ นอกจากนีคู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกาํนัล
หรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แกพ่นักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่ค้า นโยบาย
ดงักล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ริหารภายใตเ้อกสารและรายการประกอบ ทังยงัได้รับการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที
เป็นกลางทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

 
  นโยบายการปฏบัิติต่อเจ้าหน ี

บริษทัฯ ยึดมนัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมีหลกัการและวินยั เพือสร้างความเชือถือใหก้บัเจา้หนี  โดยบริษทัฯ ได้ยึดมัน
ในสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ในการชําระคืนหนี  เงินกูยื้ม  ดอกเบีย  และมีความ
รับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ  หากเกดิกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกนัไวไ้ด้ บริษทัฯ
จะแจง้ใหเ้จา้หนีทราบล่วงหนา้เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
  นโยบายการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 

บริษทัฯ มีนโยบายทีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันทีเป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี 
และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรืองดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ โดยไม่แสวงหาขอ้มูลทีเป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการทีไม่สุจริต ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิงใดในทาง
ลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหไ้ดรั้บผลกระทบในเชิงลบ อนัเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แกบ่ริษทัฯ และไม่กระทาํการ
ใดๆ ทีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น หรือคู่แข่งทางการคา้  

 

  นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน ทีอาจ
เกดิขึนจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัย่อย
และบริษทัร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ 
เพือใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทงันี รายละเอียดเกยีวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ
ในการดาํเนินการเกยีวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีทีผ่านมา ได้เปิดเผยไวใ้น
เรือง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน” 

 

  นโยบายการฟอกเงิน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัฯ
จะยึดมนัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดด้านกฎระเบียบเกยีวกบัพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติมอย่างเคร่งครัด 

 
  นโยบายด้านภาษี 

 

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีกาํหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี 
1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด 
2. ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  
3. ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสียง ทีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  
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 นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน  
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทีจะนาํไปสู่การเติบโตอย่างยงัยืนของธุรกจิ ซึงจะต้องพฒันาควบคู่ไปกบั
การคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกจิการทีดี  จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพือความ
ยงัยืน ดงันี 

 
1. ดาํเนินธุรกจิบนพืนฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการพฒันาเพือความยงัยืน โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพือใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และ

เวลาส่วนตวัเพือทาํประโยชนใ์หแ้กชุ่มชนส่วนรวม  
3. ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพือความยงัยืน  

และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ใหท้วัถึงทงัองคก์ร  
4. ส่งเสริมใหมี้โครงการ  หรือกจิกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อม  ตลอดจนการใดๆ ทีเกยีวข้องกบัการพฒันาเพือ

ความยงัยืน  
 

นอกจากนี บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพือความยงัยืน) โดยเริม
จากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึงในรายงานประจาํปี หากบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึนให้พิจารณาการจัดทาํ
รายงานแยกจากรายงานประจาํปี 

 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่วนรวม  และชุมชน 

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่า  บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตไดก้ด็ว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดังนันบริษทัฯ จึงได้
คืนกาํไรส่วนหนึงให้แกส่ังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึงจากรายได้ของบริษทัฯ เพือสนับสนุนกจิกรรมทาง
สังคม และกจิกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสมาํเสมอ   โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน 
หรือสิงของแกก่จิกรรมทีธาํรงไวซึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนทีดีในการใหก้ารอุปถมัภก์จิกรรมทางศาสนาอย่างสมาํเสมอ  ให้การสนับสนุนกจิกรรมทางด้านการศึกษา   การ
พฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกฬีา  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อย่าง
สมาํเสมอ    นอกจากนนับริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดกบัชุมชนทีอยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง  
โดยสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองคก์รทงัภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพือสร้างความสัมพนัธ์
ทีดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม  โดยในปี  2559 กลุ่มบริษทั
สามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”  ผ่านโครงการและ
กจิกรรมสร้างสรรค์ทีให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ  ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน หัวข้อ  
“10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 

 
  ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม 

 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกยีวกบัความปลอดภยั รวมทงัการ
เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ทีเกยีวข้อง รับผิดชอบต่อ
สังคมในการใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทงัส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนือง    
โดยมีนโยบายเพือการส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมพนกังานในองค์กร เรืองสิงแวดล้อม เพือปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าทีอยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกจิกรรมทีพนกังานมีส่วนร่วม รวมทงัดาํเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
สิงแวดลอ้ม เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิงแวดลอ้มบริษทัฯ  เพือเป็นการกระตุน้ให้พนักงานมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนืองผ่านสือต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail  ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษทัฯ 
เป็นตน้ ในปี 2559 บริษทัฯ มุ่งการพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษแ์ละมาตรฐานความปลอดภัย
ทางดา้นสิงแวดลอ้ม  รวมทงัการนาํเสนอบริการทางดา้นการสือสารโทรคมนาคมทีใส่ใจสิงแวดล้อม และสนับสนุน
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การใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าแกอ่งคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกจิทีมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกนั อาทิ โครงการ AMR ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักจิกรรมกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รใหใ้ส่ใจ
สิงแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ผ่านสือภายในและโครงการรณรงค์ประหยดัพลังงาน “ลด ละ เลิก” ที
ดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี  โดยในปี 2559  ไดจ้ดัโครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล.ลิง เปลียนโลก” 
กระตุน้ใหเ้กดิการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด  ผ่านสือประชาสัมพนัธ์
ภายใน เพือรณรงคใ์หค้วามรู้เกยีวกบัการประหยดัพลงังานในชีวิตประจาํวนั  ให้กบัพนักงานภายในอย่างทัวถึง เป็น
ตน้  ทงันี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้น หวัขอ้ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 

 
  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏบัิต ิ

 

บริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกนั  
พนกังานทุกคนจะต้องไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กาํหนด
แนวทางปฏิบติัเรืองดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 
และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นต้น ไปยงั
บุคคลอืนทีไม่เกยีวข้อง ซึงการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทาํได้เมือได้รับการ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า
จะเป็นในเรืองของเชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษทัฯ ให้โอกาสแกพ่นักงานในการแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และให้โอกาสพนักงานใน
การศึกษาเพิมเติมทงัในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสันและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบ อย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็น หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่
ความขดัแยง้ 

 
นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดมี้การสือสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ  และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์  HR 
ของบริษทัฯ (www.samarthre.com)  อย่างไรกต็าม  หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือง
ดงักล่าว   บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเสนอแนะ  ร้องเรียน  ร้องทุกข ์ เรืองทีถูกละเมิดสิทธิ  รวมทัง
เรืองอืนๆ ได้ ซึงทางบริษัทฯ จะดําเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวเพือให้เก ิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 
  นโยบายแนวทางปฏบัิติเกยีวกบัการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกยีวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ  โดยบริษทัฯ มีแนวทางในการ
ดาํเนินการเกยีวกบัเรืองดงักล่าว อาทิ  พนกังานทุกคนจะตอ้งลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํความผิดเกยีวกบั
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนักงาน
เพือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ทีละเมิดลิขสิทธิ  หรือไม่เกยีวขอ้งกบัการทาํงาน    

 
  การแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ
เพือสร้างความยงัยืนใหก้บักจิการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีเกยีวข้องให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ
และโปร่งใส  การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน ์และสร้างมูลค่าเพิมใหก้บับริษทัฯ ได ้  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณียต์ามทีอยู่ทีได้แจ้งไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 
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ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
99/1 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเพือเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผล
เพือรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป   ทังนี บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู ้ส่งความคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ โดยจะเกบ็รักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั  

 

  ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ช่วยกนั
สอดส่องดูแลหากพบการกระทาํใดๆ ทีผิดหลักธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ   
ผิดกฎหมาย  หรืออาจกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกบ่ริษทัฯ   รวมทงักรณีทีถูกละเมิดสิทธิ พนกังานกส็ามารถแจง้เบาะแส
การกระทาํผิดดงักล่าวแกบ่ริษทัฯ ได้   โดยส่งเรืองพร้อมเอกสาร และ/หรือ  หลักฐานทีมีให้กบัประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ  โดยทาํไดท้งันาํส่งดว้ยตนเอง  ใส่ลงในกล่องรับแจง้  หรือส่งทางไปรษณีย ์โดยขอให้ระบุชือ
และนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย  เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอขอ้มูลเพิมเติม  หากไม่มีการระบุชือจะ
ไม่ไดรั้บการพิจารณา 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิ เคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง กจ็ะนําเรืองดังกล่าวส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

ทังนี บริษทัฯ จะปกป้องพนักงานผูแ้จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จ้งแกผู่ใ้ดทังสิน จะรู้เพียงประธาน
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เท่านนั 
 

พนกังานบริษทัฯ จะสามารถทราบวิธีการแจง้เบาะแส และการปกป้องพนกังานผูแ้จ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสือ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของบริษทัฯ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) และเว็บไซต์ HR ของบริษทัฯ 
(www.samarthre.com) เป็นตน้  
 

ทังนี บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พนัธกจิ นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
(www.samartcorp.com) และไดมี้การสือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิให้กบัผูบ้ริหารและพนักงาน
ของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด
โปสเตอร์ทีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ   นอกจากนันได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าที
สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดยึ้ดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประกอบด้วยทังหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ
บริหาร (Executive Board)   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  (Corporate  Governance  Committee)  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation  Committee)  คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk  Management  
Committee)  และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน (Sustainable Development  Committee)  ดงันี 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (*)   ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3   ท่าน    ดงันี 

1. นายประดงั  ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
2. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
3. นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 นางสาวนนัทนา คะงุ่ย   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  หมายเหต ุ (*)  กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่น้อยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียด
ประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1 

                      
คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  
3. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจิทีไดรั้บมอบหมาย โดย

กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบราย
ใดเป็นผูที้มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนนัต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติั
ของกรรมการตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกนิ 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกนิวาระทีกาํหนดมิได้ทาํให้
ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทงัตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตัง โยกยา้ย เลิกจ้าง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกยีวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ
กฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงั  และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง 
6. พิจารณารายการทีเกยีวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  ทังนี  เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

7.      จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตาม
 ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    
8.       ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
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2) คณะกรรมการบริหาร  ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  6  ท่าน   ดงันี 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2. นายวฒันช์ยั  วไิลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์(*) กรรมการ 
4.     นายจง    ดิลกสมบติั  กรรมการ 
5. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
6. นายธีระชยั    พงศพ์นางาม กรรมการ 

หมายเหต ุ  (*) ลาออกจากกรรมการบริหาร โดยมีผลตังแต่วันที 1 มีนาคม 2560  
 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทัฯ ทีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงัเข้า
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  ซึงกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง  ทังนี
กาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากาํหนดกลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกจิ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  
เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ทีได้กาํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทัฯ กอ่นเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพือเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน กอ่นนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทัฯ เรือง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

6.    ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหค้ณะกรรมการบริหารนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง  ทีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือ
บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกาํหนด 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  
 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกจิการทีเกยีวข้องกบัการบริหารงานทัวไปของบริษทัฯ เพือให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทัฯ  เรือง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ทีไดรั้บมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ  มติทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง ทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สามารถอนุมัติรายการทีตน
หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกาํหนด 

 
3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ     ณ  วนัที  31  ธันวาคม   2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  4  ท่าน   ดงันี 

1. นายเสรี  สุขสถาพร ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ  

 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ    เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังเข้า
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกจิการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ประจาํปี โดยกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ทงันีกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรง
ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริษทัฯ จัดตังขึน รวมทังผูบ้ริหาร
และพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัทีสาํคญัๆ ของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 
3. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอย่างสมาํเสมอ 
4. เสนอแนะขอ้กาํหนดทีเกยีวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ขอ้พึงปฏิบติัทีดีแกก่รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 
5. ดูแลใหห้ลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนือง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของบริษทัฯ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะเพือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3  ท่าน   ดงันี 

1.  ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 
2.    นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3.     นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการทีอยู่ใน
ตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ    สําหรับการแต่งตังกรรมการทดแทนในกรณีทีตําแหน่งว่างลง 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาแต่งตงัต่อไป  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทัฯ  เพือนาํเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติั ในกรณีทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ และ
ในกรณีอืนๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษทัฯ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   ในกรณีทีมีตาํแหน่งว่างลง เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าทีความรับผิดชอบ  
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึนเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
5. พิจารณากลนักรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอืนๆ ของบริษทัฯ 
6. กลนักรองและตรวจสอบรายชือผูที้จะเสนอชือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานทีเกยีวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้ถูกขึนบญัชีดาํหรือ

ถอดถอนจากบญัชีรายชือทีหน่วยงานเหล่านีจดัทาํขึน 
7. ในกรณีทีมีการเสนอชือกรรมการทีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนาํเสนอผลงาน (Contribution) และประวติัการ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 
 
5) คณะกรรมการบริหารความเสียง   ณ  วนัที   31  ธันวาคม  2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ท่าน   ดงันี 
 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์(*) กรรมการ 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 

 

หมายเหต ุ  (*) ลาออกจากกรรมการบริหารความเสียง โดยมีผลตังแต่วันที 1 มีนาคม 2560  
 

 คณะทาํงานบริหารความเสียง 
1. นายจง    ดิลกสมบติั ประธานคณะทาํงาน 
2. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ สมาชิก 
3. นายประชา  พทัธยากร สมาชิก 
4. นายสมหมาย  ดาํเนินเกยีรติ สมาชิก  

 

หมายเหต ุ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไของค์ประกอบและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสียงโดยกาํหนดให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็น 
Board Level โดยให้มีผลในเดือนพฤษภาคม 2559 และทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมือวันที 11 พฤษภาคม 
2559 ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง พร้อมทังคณะทาํงานบริหารความเสียง 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารความเสียง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึงของบริษัทฯ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารความเสียงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 
ทงันีกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกจิทีชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสียงทีสําคัญ  พร้อมทังกาํหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสียงนนั 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสียง เพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
3. กาํกบัดูแลใหม้นัใจว่ามาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอย่างทวัถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านนั 
4. จดัใหมี้การประเมินและวิเคราะหค์วามเสียหายทีอาจเกดิขึนอย่างเป็นระบบและต่อเนือง เพือให้มันใจว่าการสํารวจความ

เสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกจิ 
5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงใหเ้กดิขึนอย่างต่อเนืองทวัทงัองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน(1)    ณ  วนัที   31  ธันวาคม  2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 11  ท่าน   ดงันี 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์(2)     รองประธานกรรมการ 
3. นายจง   ดิลกสมบติั   กรรมการ 
4. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์   กรรมการ 
5. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์(3)    กรรมการ 
6. นายประชา   พทัธยากร   กรรมการ 
7. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม   กรรมการ 
8. นางโรสลินด ์ เจริญวงศ์(2)     กรรมการ 
9. นางผ่องศรี    สลกัเพชร   กรรมการ 
10. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สว่างภูวนะ กรรมการ 
11. นางจิรวรรณ   รุจิสนธิ   กรรมการ/เลขานุการ 

 

หมายเหต ุ (1)  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมือวนัที 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขชือคณะกรรมการเพือ
ความยังยืน เป็น “คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน”  

 (2) ลาออกจากกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน โดยมีผลตังแต่วันที 1 มีนาคม 2560 
 (3)  ได้รับการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนเมือวันที 11 พฤษภาคม 2559 
  
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการเพือความยงัยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
แต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี ซึงกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดาํรงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง  

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอย่างยงัยืนทีสอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกจิทังใน
ดา้นเศรษฐกจิ สังคม และสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 
3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบาย 

พฒันาเพือความยงัยืน 
4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

 
ทังนี คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสมําเสมอ  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึง
สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการประชุม และจํานวนครังการเข้าร่วมประชุมสําหรับปีทีผ่านมาได้ในหัวข้อ  
“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 
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9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 การสรรหากรรมการอสิระ  กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลให้ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
ผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   พร้อมทงัพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีความรับผิดชอบ   โดยการ
สรรหาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด   คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทงั ดําเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลทเีหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที
กาํหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทังการพิจารณาจาก
ทกัษะทจีําเป็นทยีังขาดอยู่  เพือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  ยกเวน้กรณีทีมีการแต่งตังกรรมการ
เข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอรายชือผู ้ทีเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณากอ่นทีจะนาํเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาต่อไป   โดยการแต่งตงักรรมการแต่ละราย
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกนิกว่ากงึหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยผู ้
ถือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดเลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้  แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้นอกจากนันบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็น
รายบุคคล  โดยบริษัทฯ ได้เสนอชือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที
ต้องการได้อย่างแท้จริง  ทงันีสาํหรับการเลือกตงักรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการ
สรรหา คดัเลือก บุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดไว ้ ซึง
สอดคล้องกบักฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.  เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ    นอกจากนัน  
คณะกรรมการบริษทัฯ ยังได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยขึนเพือช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
ตรวจสอบ หรือพิจารณาเรืองต่างๆ ทีสําคัญต่อบริษทัฯ  ซึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสียง  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการพฒันาเพือความยั งยืน   ทังนีสําหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 
จะต้องผ่านขันตอนการสรรหา  คัดเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีทีมีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่าง
ลง   ซึงนอกจากบริษทัฯ จะตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึน  โดยทาํการ
คดัเลือกบุคคลทีจะปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว  และพฒันาเพือเตรียมความพร้อมใหส้ามารถรองรับตาํแหน่งได้
ในอนาคต   ทงันีเพือสร้างความเชือมนัใหก้บันกัลงทุน  ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน ว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการ
สานต่ออย่างทนัท่วงที  

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

การจดัตงับริษทัใหม่ทุกครัง  ฝ่ายจัดการต้องนาํเรืองดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมัติ  กอ่น
ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตงัผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  พร้อมทงักาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าว  โดยผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัทีตนดูแล
ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน   สําหรับการลงทุนใดๆ   หรือการดาํเนินเรืองทีมีนัยสําคัญตามทีกาํหนดในอาํนาจ
อนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ   ตอ้งปฏิบติัตามทีนโยบายกาํหนด  และตอ้งนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  
ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมต้องนาํเสนอแผนงานประจาํปี  เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณาอนุมัติแผน  หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน  ต้องชีแจงต่อทีประชุม
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คณะกรรมการบริหาร  ในกรณีทีผลประกอบการมีปัญหามาก  จะถูกกาํหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพือเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอย่างใกลชิ้ด  
 

สําหรับระบบควบคุมภายใน  บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ต้องกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย  บริษทัฯ จะมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร   กรณีทีบริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน  ซึงมีความเสียงทีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ได้รับความเสียหาย   
คณะกรรมการบริหารจะสั งใหป้รับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสาํหรับประเด็นดังกล่าวทันที    ทังนี หากบริษทัย่อยมีการทาํ
รายการใดๆ ทีตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งซึงตอ้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัย่อย  เช่น  การเพิมทุน  การลดทุน หรือการเลิกบริษทัย่อย  เป็นตน้  รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพืออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยต่อไป       
 

ในกรณีทีบริษทัย่อยกระทาํการใดๆ ซึงเป็นการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย    บริษทัฯ จะปฏิบัติเช่นเดียวกบั
หลักเกณฑ์การทาํรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีมี
นยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด   สําหรับการทาํ
รายการของบริษทัย่อยกบับุคคลทีเกยีวโยงกนัของบริษทัย่อย  บริษทัฯ มิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรืองดงักล่าว    เวน้แต่บริษทัย่อยเข้า
ทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ   บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทาํรายการทีเกียวโยงกนัตามทีประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 

9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลทีจะทราบข้อมูล 
และนาํระบบการเขา้รหสัมาใช ้เพือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ใหก้บั
พนกังานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนีบริษทัฯ ได้กาํหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกยีวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ  
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อืนในทางมิชอบ และ
หลกีเลยีงหรืองดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลทีสําคัญทีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  และเพือใหม้นัใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นทีรับทราบและปฏิบติัตาม  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนด
ช่วงเวลาการหา้มซือ-ขายหุน้ทงัปี  กอ่นเปิดเผยงบการเงินใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า    โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยัง
ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรืองดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครัง  อย่างไรก็ตาม ในปีทีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ทงันีบริษทัฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรือง
ดงักล่าวใหพ้นกังานของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์  โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการประจาํสัปดาห ์
และติดโปสเตอร์ทีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  รวมทงัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าทีในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทัฯ ทังของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีมีการ
เปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยอ์นัเนืองมาจากการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีเกดิ
รายการ รวมทังบทกาํหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยหากมีการ
เปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพืออาํนวย
ความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพยต่์อ ก.ล.ต. นอกจากนันบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการ
รายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง  อย่างไรก็
ตาม หากเกดิกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทําหนังสือตักเตือน เพือหลีกเลียงการประพฤติซําในเรือง
ดังกล่าว 
 

ในกรณีทีเกดิรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้เกยีวขอ้งเปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  และหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง   กอ่นนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัทุกครังกอ่นทาํรายการ  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทปีระชุมเพือร่วมพิจารณา  และออกเสียงลงมติ
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ทงัในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น   นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการทีบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อยทาํกบับุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพยฯ์ กาํหนด  แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั”   

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางเพือป้องกนัปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ   รวมทังได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ” ภายใต้เรือง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้
ทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั ซึงคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ   
ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ อย่างสมาํเสมอและเคร่งครัด 

 

นอกจากนี บริษทัฯ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ เพือทาํหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
อย่างต่อเนืองและเหมาะสม 
 

 6. การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีีในเรืองอืนๆ  
บริษทัฯ ไดป้ฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทีดีในระดบัสากล และระดบัอาเซียนตามเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard สาํหรับส่วนทียงัไม่ได้
ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้นําหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยมี
รายละเอียดดงันี  
 

 หมวดท ี2 การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

1. บริษทัฯ ยงัมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตงักรรมการ  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯ
ได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ โดยใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ประกอบการ
พิจารณา รวมทงัดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  รวมทังการพิจารณาจากทักษะทีจาํเป็นทียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ / ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป         

2. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)    แต่
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอชือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
ทีละคน  โดยผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง      

3. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูที้คณะกรรมการมอบหมาย
เกยีวกบัการซือขายหุน้ของบริษทัฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้ากอ่นทาํการซือขาย  อย่างไรกต็าม แม้ว่าบริษทัฯ ยงัไม่มี
นโยบายดงักล่าว   แต่บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพยใ์น
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง 

 
 หมวดท ี5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษทัฯ มิไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอืนทีอยู่นอกกลุ่มธุรกจิทีกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารแต่ละคนจะดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกนิ 2 แห่ง อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
ของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกนิ  5  แห่ง นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน
ของผูบ้ริหารระดับสูง  โดยกาํหนดให้กอ่นทีผู ้บริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเพือพิจารณาอนุมัติ ทังนี   ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษทัฯ  ทีดาํเนินธุรกจิสภาพอย่างเดียวกบั
บริษทัฯ หรือเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอ
แต่งตงับุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะปฏิบัติ
หนา้ทีใหแ้กบ่ริษทัฯ 
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2.    บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระทีเป็นผู ้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ  อย่างไรกต็าม บริษัทฯ มีกรรมการทีไม่เป็น
 ผูบ้ริหารซึงเป็นผูห้ญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษทัฯ  1  ท่าน  ทงันีบริษทัฯ มิไดมี้การกดีกนัทางเพศแต่อย่างใด  
3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึงน้อยกว่าตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดีที

กาํหนดไวที้มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนของกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 
55.6  ซึงนอ้ยกว่าหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีทีกาํหนดไวที้ร้อยละ 66  เนืองจากในปี 2559 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงักรรมการทีเป็น
ผูบ้ริหารเพิมเติมอีก 1 ท่าน ทาํให้บริษทัฯ มีกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการทีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 1 ท่าน รวมเป็น 9 ท่าน 

4. บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: 
CAC) อย่างไรกต็าม ในปี 2558 บริษทัฯ ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพือประเทศไทย (Partnership 
Corruption for Thailand: PACT) เพือเข้ารับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต โดยในปี 2559 
บริษทัฯ ไดส่้งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เข้าร่วมอบรมเกยีวกบัเรืองการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทังได้ศึกษาขันตอน
ปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึงบริษทัฯ จะนาํมาพิจารณาดูความเหมาะสม และความพร้อมเพือการเข้าเป็น
แนวร่วมต่อไป 

9.6 ข้อมูลเกยีวกบัค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2559 บริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดจ่้ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชีใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ไดแ้ก ่บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  ดงันี 

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุด ณ วันที  31  ธันวาคม 2559 มีจ ํานวนเงินรวม 2,325,000 
บาท  โดยมีค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน  117,265  บาท   

 ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้อง
กบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั  สาํหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วนัที  31  ธันวาคม  2559  มี
จาํนวนรวม 15,099,500 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 920,776  
บาท   

 
ทงันี บริษทัย่อยทีอยู่ในต่างประเทศอีก  3  บริษทั ซึงอยู่ในประเทศฮ่องกง และกมัพูชา ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กบัผูส้อบบัญชี
ของบริษทัในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนนัๆ รวมเป็นจาํนวน 1,845,378 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 35,042 บาท 

 
นอกจากนนั บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชาอีก  3  บริษทั ไดจ่้ายค่าสอบบญัชีให้กบั PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 
ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว  เป็นจาํนวนรวม 1,976,785  บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผูส้อบบัญชี (ค่ารถ 
และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 72,673 บาท  ในขณะทีบริษทัย่อยในประเทศเมียนมาร์อีก 1 บริษทั ไดจ่้ายค่าสอบบญัชีให้กบั
ผูส้อบบญัชีจากบริษทัอืนตามความเหมาะสมกบัขนาดธุรกจิจาํนวน  69,889  บาท นอกจากนี บริษทัย่อยจาํนวน 5 แห่งทีจด
ทะเบียนเลิกบริษทัในปี 2559 ไดจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีเพือเลิกกจิการและชาํระบญัชีให้กบัผูส้อบบัญชีอืนจาํนวน 
118,000 บาท โดยบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวน 3 บริษทัได้จดทะเบียนเสร็จการชาํระบัญชีในปี 2559 ส่วนอีก 2 บริษทัยงัอยู่
ระหว่างการชาํระบญัชี 

 
2) ค่าบริการอืนๆ (Non-Audit Fee) 

 ในปี 2559 บริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดจ่้ายค่าบริการอืนๆ ในการสอบบญัชีดงันี 

 บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 70.14 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหส้าํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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เพือใชข้อรับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวนัที  31  ธันวาคม  
2559 ใหก้บั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน 70,000 บาท 

 บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุน้ทางออ้มร้อยละ  70.14  ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหส้าํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพือใชข้อรับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวนัที  31  ธันวาคม  
2559 ใหก้บั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน 70,000 บาท 

 บริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 35.74 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จาํนวน 60,000 บาท เพือเป็นค่าตอบแทนในการสอบทานรายได้จากการประกอบกจิการ
ตามใบอนุญาตของคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพือความยงัยืน) 
 

นโยบายและภาพรวม 
 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกจิหลกั ดว้ยตระหนักว่า การทีธุรกจิจะเติบโตได้อย่างยงัยืนต้องดาํเนิน
ธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม  ซึงนอกเหนือจากการดาํเนินกจิกรรมดา้น CSR ทีกระทาํมาอย่างต่อเนืองในรูปแบบของการ
จดัโครงการส่งเสริมนวตักรรม การจดักจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์และการบริจาคแลว้  บริษทัฯ ยงัดาํเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม  มากขึน   โดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดอ้นุมติัการแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนขึน  เพือกาํหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อย่างเป็นรูปธรรม อนัจะนาํมาซึงแนวทางในการติดตามความกา้วหน้า และประเมินผลการดาํเนินงานด้าน CSR  และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทงันี บริษทัฯ จะพฒันาเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมตามแนวทางทีสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  เพือนาํไปสู่การพฒันาธุรกจิอย่างยงัยืนต่อไป  

 
ทีประชุมคณะกรรมการเพือความยงัยืน ครังที 2/2559 ซึงประชุมเมือวนัที 23 ธันวาคม 2559 มีมติเสนอใหที้ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ
และทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเปลียนชือคณะกรรมการเพือความยงัยืนเป็นคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน และเสนอแกไ้ข
หนา้ทีรวมทงัความรับผิดชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ใหส้อดคลอ้งกนัและครอบคลุมตามแนวทางการพฒันาดา้นความยงัยืนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีมุ่งเนน้ 3 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสังคมและดา้นสิงแวดล้อม ซึงทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 2/2560 ประชุม
เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปลียนชือเป็นคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน และอนุมัติให้แกไ้ขหน้าทีและความรับผิดชอบ 
รวมทงันโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นดงันี 
 
หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 
1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอย่างยงัยืนทีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิทงัในดา้นเศรษฐกจิ สังคม และ

สิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 
3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 
4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 
นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน   
1. ดาํเนินธุรกจิบนพืนฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ทีเกยีวข้องกบัการพฒันาเพือ

ความยงัยืน โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั 
2. สร้างวฒันธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และเวลาส่วนตัวเพือทํา

ประโยชนใ์หแ้กชุ่มชนส่วนรวม 
3. ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพือความยงัยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดลอ้ม ใหท้วัถึงทงัองคก์ร 
4. ส่งเสริมใหมี้โครงการ  หรือกจิกรรมเพือสังคมและสิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ในการพฒันาเพือความยงัยืน บริษทัฯ มีการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็น

ดา้นการพฒันาอย่างยงัยืนตามระดบันยัสาํคญั เพือดาํเนินการอย่างเหมาะสม  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน ์และพนัธกจิ ทีแสดงถึงการคาํนึงถึง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีสาํคญั ซึงเป็นส่วนหนึงในการดาํเนินธุรกจิปกติ ดงันี 
 
 
 
 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 
 

 
 

127 
 

วิสัยทศัน์ 
 

กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมนันาํเสนอสินคา้และบริการทางดา้นเทคโนโลยีทีกา้วไกล เพือนาํมาซึงความเจริญทียงัยืนและคุณภาพชีวิตทีดียิงขึน 
 
พันธกจิ 
เพือใหบ้รรลุวิสัยทศัน ์เราจึงมีพนัธกจิในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี  
 
ลูกค้า  
พฒันาและนาํเสนอสินคา้และบริการทางดา้นการสือสารโทรคมนาคมและบริการดา้นเทคโนโลยีอืนๆ ทีเปียมคุณค่า สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการสูงสุดและเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิใหแ้กลู่กคา้และผูใ้ชบ้ริการ  

 
องค์กร 
พฒันาโครงสร้างและกระบวนการในการดาํเนินงาน ตลอดจนการบริหารธุรกจิใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส และเป็นธรรม อนันาํมาซึง
ความเชือมนัและความเจริญทียงัยืน 

 
พันธมิตร 
พฒันาความสัมพนัธ์ทีแข็งแกร่งกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ เพือประสานความร่วมมือในการนาํเสนอสินค้าและบริการอันทรงคุณค่า และนาํไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกนั 

 
พนักงาน 
พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ใหค้วามมนัใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน และส่งเสริมให ้ “สามารถ” เป็น
องคก์รสถาบนัทีพร้อมดึงดูดผูมี้ความสามารถเขา้ร่วมงาน 

 
ผู้ถือหุ้น 
แสวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ทีกอ่ใหเ้กดิรายไดป้ระจาํและสร้างฐานการเติบโตทียงัยืนใหแ้กอ่งคก์ร เพือมอบผลตอบแทนทีคุม้ค่าใหแ้กผู่ถื้อหุน้
อย่างต่อเนือง 

 
สังคมชุมชน 
ส่งเสริมการสร้าง “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” อนัเป็นนโยบายหลกัดา้นกจิกรรมเพือสังคมของกลุ่มบริษทัสามารถ ผ่านโครงการและกจิกรรม
อนัมีประโยชนอ์ย่างจริงจงัและต่อเนือง ทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
 
สาํหรับรายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการดาํเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีทีผ่านมา บริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นส่วนของ 
“9.  การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2  จริยธรรมธุรกจิ” 

 
การดําเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
 
บริษทัฯ ดาํเนินงานเพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน  และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุก
กลุ่มทีไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สามารถดูรายละเอียดไดที้หมวด “9. การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรม
ธุรกจิ” และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.samartcorp.com โดยนโยบายดงักล่าวยึดหลกัในการปฏิบติั 9 ประการ คือ 
 
1. การกาํกบัดูแลกจิการทีดี 
2. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
8. การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึงไดจ้ากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
1. การกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
 

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลทดีีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  ยึดมันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การกาํกบัดูแลกจิการทีดีเป็นปัจจยัพืนฐานสาํคญัในการยกระดับมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ใหเ้กดิความโปร่งใส เพิมความน่าเชือถือใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กยีวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกจิการ   ดงันนัคณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายเกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีและจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ ทีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของตลาดหลักทรัพยฯ์  เพือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ได้
ยึดถือปฏิบัติ   โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ซึงเป็นหน่วยงานกาํกบัการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทาํหน้าทีดูแลให้บริษทัฯ 
กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบัติใหถู้กต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ์   สํานักคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมทงักฎหมายอืนๆ ทีเกยีวขอ้ง ซึงในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการทีเกยีวข้องกบั
การกาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นเรือง “9.  การกาํกบัดูแลกจิการ” 

   
ทังนี ในปีทีผ่านมา  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั น จ ํากดั (มหาชน) 
(“SAMART”) และบริษทัย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีก 2 แห่งคือ บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) และ 
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) รวมถึงบริษทัย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ  คือ  บริษทั วนัทูวนั คอน
แทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”) ไดรั้บรางวลัและผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกจิการ ในปี 2559 ดงันี 

 
  1) ผลการประเมินด้านการกาํกบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน  ประจําปี 2559 

SAMART, SAMTEL, SIM และ OTO  ไดรั้บผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) โดย SAMART และ SAMTEL ไดรั้บคะแนน  95  
คะแนน  ในขณะที SIM และ OTO ไดรั้บคะแนน 93  คะแนน จากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัจดทะเบียนทงัหมด 601 
บริษทั  ซึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบัสาํนกังาน ก.ล.ต.  และ ต.ล.ท.  

 
2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

SAMART, SAMTEL, SIM  และ OTO ไดรั้บการประเมินในระดบั 4 TIA  ดว้ยผลคะแนน 94  คะแนน   ทงั  4 บริษทั โดยมีบริษทัจด
ทะเบียนทีเขา้รับการประเมินทงัสิน 601  บริษทั  จากการจดัทาํโครงการของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

  
2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 

มุ่งมันในการดําเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม  และมีจริยธรรม  ใส่ใจการปฏบัิติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษทัฯ ได้มีการดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกจิ สําหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใหยึ้ดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซือสัตย ์ สุจริต  และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  
คุณภาพ  คุณธรรม และเป็นธรรม  รวมทงัครอบคลุมในเรืองของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก ่ ผูถื้อหุน้  พนกังาน  ลูกค้า  คู่แข่ง คู่ค้า  
เจา้หนี  ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม  โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทีครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชนที์ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอย่างทวัถึง 
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ยึดถือปฏิบติั  โดยไดเ้ปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)   นอกจากนนั คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหนา้ที
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สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด    ทังนี สามารถดูรายละเอียด
เพิมเติมไดใ้นเรือง “9.  การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใตห้วัขอ้ “9.1.2  จริยธรรมธุรกจิ” 

  
3. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 
 

ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ทีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กจิการ ครังที 1/2558 ไดท้บทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั และเสนอใหที้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2558 ซึงประชุมเมือ
วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขนโยบายการต่อตา้นการทุจริตใหส้มบูรณ์ เพือใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาความยงัยืน สาํหรับบริษทั
จดทะเบียนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) โดยนโยบายดงักล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ  
 ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 
 การบริจาคเพือการกุศลและเงินสนบัสนุน  
 การรับและใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชนอื์นใด  

 
นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกยีวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ดงันี 
• กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง  
• การป้องกนั  
• การจดัอบรมและสือสาร  
• การรายงานและช่องทางการรายงาน  
• การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

 
ซึงผลจากการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในปีทีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีการกระทาํผิดด้านทุจริต หรือกระทาํผิดจริยธรรม พบเพียง
ขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ซึงไดมี้การแกไ้ขและชีแจงระเบียบปฏิบัติทีถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว 
นอกจากนี ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนืองจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ และไม่มีกรณีเกยีวกบัชือเสียงในทาง
ลบของบริษทัฯ อนัเนืองมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ทีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 

 

โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวทีได้รับอนุมัติไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ และเว็บไซต์ www.samartcorp.com 
เพือใหพ้นกังานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทงันี รายละเอียดเกยีวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดาํเนินการ
เกยีวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และผลการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวในปีทีผ่านมา ได้เปิดเผยไวแ้ล้วในเรือง  “11. การควบคุมภายใน  การ
บริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน” 
 
นอกจากนนั  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 7/2559  จัดประชุมเมือวนัที  10 พฤศจิกายน  2559  ได้มีมติอนุมัติให้ดาํเนินการยกร่าง
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ทีใชป้ฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัใหช้ดัเจนยิงขึน  เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัต่อไป 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
ให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน  ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค  ไม่
แบ่งแยกเพศ  และชนชัน  ไม่ใช้แรงงานเด็ก 

บริษทัฯ ยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเคร่งครัด ในทางกลบักนับริษทัฯ จะสร้างองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนพร้อมทงัปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานของบริษทัฯ ยึดถือและปฏิบัติ
ตาม โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิเพือใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัดงันี  
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 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
- บริษทัฯ ใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอืนที

ไม่เกยีวขอ้ง 
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มือไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
- บุคคลย่อมอา้งศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าทีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน 

 การปฏบัิติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 
- บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ 

อายุ และการศึกษา 
- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรติซึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ทีการงานตามระเบียบข้อบังคับ

ของบริษทัฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ  
- บริษทัฯ ใหโ้อกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ 

และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิมเติมทงัในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสันและระยะยาว 
- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- ในการปฏิบัติหน้าทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นเกียวข้องกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชือชาติ สัญชาติ ภาษา 

ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรือการกระทาํทีไม่เป็นธรรม 
- ใหเ้กยีรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 
5. การปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ดําเนินการเพือให้เกดิความปลอดภัย  และสุขอนามัยในการทาํงาน  และกาํหนดเงือนไข  รวมทังสภาพการจ้างงานทีเหมาะสมตามกฎหมาย
แรงงานพืนฐาน  ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะของบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทดี ี  

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทัฯ เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษทัฯ  บริษทัฯ ตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  และหลกัจริยธรรม  เพือสร้างความยุติธรรม ความมนัคงและความสงบสุขในสังคม  
บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย และสวสัดิการทีเหมาะสมและเป็นธรรม  
ในดา้นต่างๆ อาทิ 

1. เคารพสิทธิในการทาํงานตามหลักสิทธิมนุษยชน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในหัวข้อ “9.  การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้
หวัขอ้ “9.1.2  จริยธรรมธุรกจิ”  เรือง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏบัิต”ิ  
 

2.  กาํหนดใหมี้ “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน”  โดยคาํนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  มี
ความเป็นธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบัน
เหมาะสมกบัระดบัหนา้ทีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ และอยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันไดห้รือเท่าเทียมกบัอัตรา
ค่าจา้งค่าตอบแทนของบริษทัชนันาํอืนๆ   โดยปีนีไดเ้ตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกาํหนด
ค่าตอบแทนแกพ่นกังานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกจิ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของ
บริษทัทงัระยะสันและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงาน
เสนอแนะหรือร้องทุกขเ์กยีวกบัการทาํงาน ซึงขอ้เสนอแนะหรือ ข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกาํหนด
วิธีการแกไ้ข เพือใหเ้กดิประโยชนแ์กทุ่กฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 
 
ในส่วนของสวสัดิการต่างๆ บริษทัฯ จดัใหมี้การประกนัชีวิตหมู่ใหก้บัพนกังานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี มีการจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ เพือเป็นหลกัประกนัความมนัคงในชีวิตการทาํงาน มีประกนัสังคมใหก้บัพนกังาน มีการจัด
เงินกูยื้มกรณีประสบอุบติัภยัหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกก่รรม การจัดให้มีสถานทีออก
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กาํลงักาย รวมทงัมีส่วนลดในการซือผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรือง “9. การกํากับดูแล
กจิการ” ภายใตห้วัขอ้ “9.1.2  จริยธรรมธุรกจิ” เรือง “นโยบายการปฏบัิติต่อพนักงาน”  
 

3. กาํหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษทัฯ จัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
พนกังานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย  รวมทงัดาํเนินการดา้นความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกดิความปลอดภัยต่อชีวิต 
และสุขอนามยัของพนกังาน นอกจากนียงัจดัใหมี้การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตงัเจา้หนา้ทีความปลอดภัย การจัดอบรม
และปลูกจิตสาํนึกเกยีวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกดิอัคคีภัยเป็นประจาํ
ทุกปี ใชร้ะบบสแกนนิวมือ เข้า-ออกประตูสํานักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทยเ์บืองต้น รวมทัง
ใหบ้ริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และมีการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรือง “9. การกํากับดูแล
กจิการ”  ภายใตห้วัขอ้  “9.1.2  จริยธรรมธุรกจิ”  เรือง  “นโยบายการปฏบัิติต่อพนักงาน”  
 

4. กาํหนดใหมี้ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น 
1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นโยบายวิเคราะหอ์ตัรากาํลงั     
 นโยบายการสรรหาและคดัเลือก  
 นโยบายดา้นบริหารผลการปฏิบติังาน  
 นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นโยบายสวสัดิการและผลตอบแทน    
 นโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองคก์ร  
 นโยบายส่งเสริมนวตักรรมสาํหรับพนกังาน 

2) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  
 นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล        
 การพฒันาและจดัการความรู้ในองคก์ร                                                                                                                                                                                                         
 นโยบายรักษาผูมี้ศกัยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 
 รายละเอียดเกยีวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรือง “8.  โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ 
“8.5 บุคลากร” เรือง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 

บริษทัฯ ตระหนกัเสมอว่าบริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวนันี กด็ว้ยความร่วมมือจากพนกังาน ดงันนั บริษทัฯ จึงให้
ความสาํคญัอย่างยิงต่อการสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยปีทีผ่านมาได้มีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือให้
พนกังานมีส่วนร่วม  อาทิ 

 
 โครงการ SAMART Innovation Award for SAMART people และโครงการ SAMART Brain2Works ซึงเป็นการประกวดผลงาน

ความคิดสร้างสรรคท์างนวตักรรมใหม่ทางการตลาดและแผนธุรกจิภายในบริษทัฯ เพือส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในทุกระดบั มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมทีเป็นประโยชนต่์อองคก์ร และเพือเป็นการพฒันาพนกังานทีเขา้มาร่วมโครงการ ให้
มีความรู้และความคิดสร้างสรรคใ์หเ้ป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล และนาํผลงานนวตักรรมมาแกปั้ญหาให้กบัลูกค้า รวมทังเพือ
พฒันาสินคา้ บริการ และกระบวนการทางธุรกจิ ใหเ้กดิประโยชนต่์อองคก์ร ลูกคา้และสังคมต่อไป 
 

 โครงการ “Lunch & Learn” เพือสร้างความสัมพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานทุกระดบั รวมทงัการสือสาร
ภายในองคก์รแบบ 2 ทาง(Two-way Communication) เพือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลียนแนวคิดมุมมอง นาํเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรคข์องพนกังานและนาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงแนวทางดาํเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึน  
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นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัได้จัดให้มีกจิกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกจิกรรมเพือ
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักจิกรรมสานสัมพนัธ์ต่างๆ ในทุกระดบัขององค์กร เช่น การสํารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน (Internal Survey) ชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอืนๆ เป็นตน้ 

 
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 
ให้ความสําคญัในการผลติสินค้าและบริการทมีีคุณภาพ และความปลอดภัย 

 

บริษทัฯ เชือมนัในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมนัใจอย่างต่อเนืองใหก้บัลูกคา้  ซึงเป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ อย่างต่อเนือง 
จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี 

 

1. มุ่งมนัทีจะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยู่เสมอเพือสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการทีมีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาทีเป็นธรรม 
3. ใหข้อ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งแกลู่กค้า โดยไม่มีการกล่าวเกนิความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกยีวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือ

เงือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนนัๆ 
4. จดัใหมี้กระบวนการทีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนาํสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไม่เหมาะสม เพือทีบริษทัฯ จะได้

ป้องกนั / แกไ้ขปัญหา ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 
5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.      รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชนส่์วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกจิกรรมต่าง  ๆในอนัทีจะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้กบับริษทัฯ ใหย้งัยืนสืบไป 
 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นเรือง “9.  การกํากับดูแลกิจการ”  ภายใต้หัวข้อ “9.1.2  จริยธรรมธุรกิจ”  เรือง “นโยบายการ
ปฏบัิติต่อลูกค้า” 

 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

ให้การสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมทงัพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม 
 

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่า  บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวนันี กด็้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนัน
บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัยิงต่อการสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญใหแ้กชุ่มชนและสังคมไทย โดยทีผ่านมา ได้มี
การดาํเนินกจิกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 

1. การสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองคก์ร ทงัภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบั เพือสร้างความสัมพนัธ์ทีดีและสามารถ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบสิงปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพือดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยัของชุมชน อาทิ การสร้าง
ทีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหนา้ทีทาํการบริษทัฯ การบริจาคเสือกนัฝนและเสือสะท้อนแสงแกต่าํรวจจราจรในพืนที สถานี
ตาํรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสิต  การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกฬีา แกโ่รงเรียนในบริเวณ
ใกลเ้คียง   การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทานแกผู่ย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิงของจาํเป็นเพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจดัหาเรือใหแ้กห่น่วยงานราชการ เพืออาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสาํนึกใหแ้กพ่นกังานในองคก์รเกยีวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อมผ่านสือและกจิกรรมภายใน
อย่างต่อเนือง 

 
โดยกจิกรรมต่างๆ แสดงไวแ้ลว้ภายใตห้วัขอ้ “กจิกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม” 
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8. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 
 

ดําเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม จึงไดยึ้ดหลกัปฏิบติั ดงันี 
1. ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจัดการเกยีวกบัความปลอดภัย รวมทังการเป็นพลเมืองดี  ในการ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  หรือขอ้บงัคบัต่างๆ  ทีเกยีวขอ้ง 
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใชท้รัพยากร  ทงัในรูปวตัถุดิบ  เงินทุน  บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ  อย่างชาญฉลาด   
3. ส่งเสริมกจิกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนือง 

 
บริษทัฯ มีนโยบายเพือการส่งเสริมใหค้วามรู้  และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรืองสิงแวดลอ้ม เพือปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนคาํนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ทีอยู่เสมอ ดงันี 
1. บริษทัฯ มีการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกดา้นสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกจิกรรมทีพนกังานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนือง 
2. บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มแกส่ังคมและองคก์รต่างๆ รวมทงัดาํเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิงแวดล้อม 

เพือสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
3. บริษทัฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มแกพ่นกังาน เพือใหเ้กดิความเขา้ใจถึงความสาํคัญของการ

ดูแลสิงแวดลอ้มโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง เพือใหร้ะบบการจดัการสิงแวดล้อมดาํเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 โดยในปี 2559  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กจิกรรมดงันี 
 
 การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงสิงแวดล้อม  

เรามุ่งการพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษแ์ละมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิงแวดล้อม  รวมทังการนาํเสนอ
บริการทางดา้นการสือสารโทรคมนาคมทีใส่ใจสิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าแกอ่งคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกจิ
ทีมีวิสัยทศันส์อดคลอ้งกนั อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 
 
การสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
การกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รให้ใส่ใจสิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ผ่านสือภายในและโครงการรณรงค์
ประหยดัพลงังาน “ลด ละ เลิก” ทีดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี  
 
โดยในปี 2559  ไดจ้ดัโครงการฯ ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ล.ลิง เปลียนโลก” กระตุ้นให้เกดิการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือใช้ทรัพยากรให้
คุม้ค่าและเกดิประโยชนสู์งสุด  ผ่านสือประชาสัมพนัธ์ภายใน เพือรณรงค์ให้ความรู้เกยีวกบัการประหยดัพลงังานในชีวิตประจาํวนั  
ใหก้บัพนกังานภายในอย่างทวัถึง  
 

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทมีีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  

มุ่งพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพือยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิงแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กจิกรรมสาํคญัทีกลุ่มบริษทัสามารถ ดาํเนินการมาอย่างต่อเนืองเป็นระยะเวลากว่า  14 ปี เพือมุ่ง
ส่งเสริมใหเ้ยาวชน และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ไดเ้กดิการพฒันาความคิด ความสามารถ  อนันาํไปสู่การสร้างนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี  
ซึงหลงัจากการประกวดในแต่ละปีสินสุด บริษทัฯ จะทาํการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ทีเขา้รอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกจิกรรม
และสือโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือง ทงันี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชยใ์หแ้กผู่เ้ขา้ร่วมประกวดแล้ว ยงัเป็นการสร้างแรง
บนัดาลใจใหแ้กน่กัพฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีทีผ่านมา มีจาํนวนข่าวสารเกยีวกบัโครงการฯ และผลงานทีถูกเผยแพร่ผ่านสือ
สิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน ์และสือออนไลน ์จาํนวนรวม 60 ข่าว    
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 การดําเนินธุรกจิทมีีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากการดาํเนินธุรกจิตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทาํให้ในปีทีผ่านมาบริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบ
หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด   

 
 กจิกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม 
 

เพือความชัดเจนในการดาํเนินโครงการเพือช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)   กลุ่มบริษทัสามารถจึงได้กาํหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อนัประกอบดว้ยโครงการและกจิกรรมต่างๆ 
ดงันี 
 
การสร้างคนคุณภาพ   

1.1.1 SAMART INNOVATION  ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี  การใหทุ้นวิจยั และการจดัฝึกอบรมความรู้ 
เสริมทกัษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม  

1. Samart Innovation Award 2016 จดัต่อเนืองเป็นปีที 14 โดยในปี 2559 บริษทัฯ ได้ประสานความร่วมมือกบั สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการดําเนินโครงการ Young 
Technopreneur (เถา้แกน่อ้ยเทคโนโลยี) ซึงกอ่ใหเ้กดิประโยชนต่์อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี  
 มอบประสบการณ์ดว้ยการนาํเขา้เยียมชมหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน ทีใหก้ารสนบัสนุน Start Up ของประเทศเกาหลี

ใต ้ (สาํหรับผูมี้คะแนนสูงสุด 3 อนัดบั)   
 สนบัสนุนเงินรางวลั Samart Innovation Award 2016 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบด้วย  รางวลั “สุดยอดนักคิดนักพฒันา

นวตักรรมตน้แบบ”  หรือ รางวลัชนะเลิศ  จาํนวน 1 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท  พร้อมรางวลัรองชนะเลิศอีก 2 รางวลั คือ 
100,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลาํดับ พร้อมมอบทุน start up Funds สําหรับผูผ้่านเข้ารอบที 2 อีก 20 ทีมๆ ละ 
20,000 บาท 

 สนบัสนุนในเชิงธุรกจิอย่างเป็นรูปธรรม  ซึง 5 ปีทีผ่านมา (ปี 2555-2559) เราได้กระตุ้นนักพฒันารุ่นใหม่ของไทย กว่า 
800 คน  มีผลงานสร้างสรรคก์ว่า 400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกจิแลว้กว่า 30 ราย  และยงัคงมุ่งมันเฟ้นหาผูที้มี
ความพร้อมต่อไป 

 2. Samart Innovation FUND  มอบทุนวิจยัแกน่กัศึกษาในสายเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม ชันปีสุดท้าย เพือเพิมโอกาส
ในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา  5  แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท   

                   3.  Samart Innovation CAMP จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพทีจําเป็นในสายสือสารโทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ 
“เตรียมความพร้อม กอ่นสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เป็นตน้ 

 
1.1.2 โครงการทนุสามารถ สนบัสนุนทุน เพือสร้างโอกาสทางการศึกษา 

> สนับสนุนทนุการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กบั สมาคมศิษยเ์กา่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จาํนวน 95,000 
บาท โดยมูลนิธิสามารถ 

>  สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนชัวคราว ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นหนองบวัพฒันา ตาํบลโดมประดิษฐ ์
อาํเภอนาํยืน จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมูลนิธิสามารถ             
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>  สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวดัทองหลาง จงัหวดัอุทยัธานี จาํนวนเงิน 200,000 บาท โดย บริษทั สามารถ
คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

> สนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชนบท  มอบอุปกรณ์การเรียน จานดาวเทียม และโทรทัศน์ จาํนวน 10 ชุด  พร้อม
ทุนการศึกษาใหก้บั 4 โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน ได้แก ่โรงเรียนบ้านห้วยเป้า โรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล โรงเรียนบ้าน
นานกปีด จงัหวดัเลย และโรงเรียนฟ้าประทาน จงัหวดัหนองคาย โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั  

 
 สนับสนุนความสามารถทางการกฬีา 

>  สนับสนุนกีฬาฟุตบอล ร่วมกบั King Power สนับสนุนโครงการนาํเด็กไทยทีมีความสามารถเข้าร่วมอบรมกบัสโมสร 
    Leicester City Academy ทีประเทศองักฤษ โดยกลุ่มบริษทัสามารถ 
>   สนับสนุนกฬีาฟุตบอล แกส่โมสรทีมฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด สโมสรบุรีรัมยยู์ไนเต็ด สโมสรชลบุรี 

เอฟซี สโมสรท่าเรือ เอฟซี สโมสรแพร่ ยูไนเต็ด โดยกลุ่มบริษทัสามารถ 
 > สนับสนุนสมาคมขีม้าโปโลแห่งประเทศไทย ร่วมกบั King Power มูลค่า 1,000,000 บาท โดยกลุ่มบริษทัสามารถ   
 >   สนับสนุนสมาคมกฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดย กลุ่มบริษทัสามารถ   
 >  สนับสนุนการแข่งขันเปตอง PEA OPEN 2016  ครังที 4 กบัชมรมเปตอง สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวนเงิน 65,000 

บาท โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
>   สนับสนุนกจิกรรมฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครังที 71  จาํนวน 184,400 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน 

จาํกดั (มหาชน) 
 

 สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอืนๆ 
>  สนบัสนุนงาน IT Ladkrabang Open House 2016 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 10,000 บาท โดย 

บริษทั วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั  
              

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม 
         มุ่งสนบัสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ละบาํเพญ็ประโยชนผ์่านชมรม “สามารถ..ดีคลบั”   ซึงเกดิขึนจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาใน
บริษทัฯ นอกจากนี ยงัไดมี้การจดักจิกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” 

 กจิกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 >   สนับสนุนโครงการ สามารถ-เนชัน วิงตามรอยพ่อ 1,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และ    บริษทั 

วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั 
>   สนับสนุนการจัดโครงการ “ถักบุญ” ทาํดีถวายพ่อหลวง ดว้ยการรวมกลุ่มของจิตอาสาของบริษทัฯ ร่วมกนัถักหมวกไหมพรมเพือ

นาํไปมอบใหก้บันอ้งๆ ผูป้ระสบภยัหนาว 
>  สนับสนุนซือดอกมะลเินืองในโอกาสวันแม่ ของสภาสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํนวน 10,200 บาท 

โดย บริษทั วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั 
 > ร่วมแสดงความอาลยัแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระทพีระองค์เสด็จสู่สวรรคาลยั  

- คณะผูบ้ริหารและพนกังาน กลุ่มบริษทัสามารถ จดัพิธีแสดงความอาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ใน
วาระทีพระองคเ์สด็จสู่สวรรคาลยั เมือวนัที 28 ต.ค.59 ณ อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค 

- พร้อมทงั ไดร่้วมจดัพิธีทาํบุญตักบาตรปัญญาสมวาร เพือเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จสู่สวรรคาลยั ครบ 50 วนั เมือวนัที 2 ธ.ค.59 ทีผ่านมา  

- พนกังาน กลุ่มบริษทัสามารถ เขา้กราบพระบรมศพพ่อหลวง ร.9 ณ พระทีนงัดุสิต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั เมือวนัที 
19 ธ.ค.59 

- กลุ่มบริษทัสามารถ ร่วมบริจาคสนบัสนุนกองทพับกในโครงการ "แบ่งปันเสือให้เพือนทีขาดแคลนเสือสีดาํ” เพือส่งต่อให้กบั
ประชาชนทีมีความตอ้งการและขาดแคลนทวัประเทศ 
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 Samart Mind Power  ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ประกอบดว้ย 
-   กจิกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา”  สวดมนต ์เดินจงกรม นงัสมาธิ สนทนาธรรม  ทุกเยน็วนัพฤหสับดี  

           -   กจิกรรม “เสียงธรรม” นาํหลกัธรรม คาํสอนของพระอาจารยต่์างๆ มาเปิดในเสียงตามสายทุกเช้าวนัจนัทร์  
 สนับสนุนการจัดโครงการ “ทนุกล้าด”ี เพือเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดท้าํกจิกรรมทีมีประโยชน ์ต่อชุมชนและสังคม 

จาํนวน 6 ทุน มูลค่า 30,000 บาท 

 กจิกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัใหพ้นกังานและคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดมี้ส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต 
โดยจดัอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 3 ครัง 

 สนับสนุนอืนๆ 
>  สมทบทนุก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพูชา 1,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั 

(มหาชน) 
>  สนับสนุนการวางท่อนํา PVC ของหมู่บ้านสามแยก กม.39 อาํเภอพบพระ จังหวัดตาก  เพือแกปั้ญหาขาดแคลนนาํ  จาํนวน 42,000 

บาท โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

การป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน 
 
 บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกยีวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที “การต่อต้านการ
ทจุริต คอร์รัปชัน” มีการจดัช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขันตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและ
การปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ รวมถึงขนัตอนต่างๆ ไวใ้นจริยธรรมธุรกจิ และเผยแพร่ไวที้เว็บไซต์
ของบริษทัฯ ที www.samartcorp.com  
 
 นอกจากนีแล้ว เพือเป็นการป้องกนัการมีส่วนเกยีวข้องกบัการคอร์รัปชัน บริษทัฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียงและการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยรายละเอียดแสดงไวแ้ลว้ในเรือง “11.  การควบคุมภายใน การบริหารความเสียงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมทัง
ยงัไดเ้ปิดเผยปัจจยัเสียงในดา้นต่าง  ๆไว ้ทงัความเสียงในการประกอบธุรกจิ ความเสียงทางการเงินและความเสียงด้านสังคมและสิงแวดล้อม    ไวภ้ายใต้หัวข้อ 
“3.  ปัจจัยความเสียง”  

 
ความภาคภูมิใจในรอบปี 2559 
 
รางวัลดีเด่นด้านธุรกจิคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 4 ปีซ้อน 
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน)  ไดรั้บรางวลั Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2016 ติดต่อกนัเป็นปีที 4 ในฐานะทีเป็น
องคก์รเอกชนทีดาํเนินธุรกจิดา้นคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชนันาํของประเทศไทยทีมีการเติบโตและมีการพฒันาองคก์รมาโดยตลอด  
 
รับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการด้านไอท ีISO 20000 
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากัด  (ส่วนงานบริการ Service & Maintenance) และบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด (ส่วนงาน Airport 
Operation Management) ได้รับการรองรับการบริการด้านไอที ISO 20000   ในฐานะทีเป็นองค์กรทีมีมาตรฐานในการให้บริการด้านไอที ทีมี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 
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 11. การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสียง  และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 11.1. การควบคุมภายใน   

 11.1.1   ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการทีดี มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํมาใช้เพือช่วยให้
การดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงค์หรือภารกจิทีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ โดยใช้หลักการและแนวทางการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานของ  The Committee of Sponsoring Organization  of  the  Treadway  Commission  (COSO)   และกรอบ
การบริหารความเสียงทัวทังองค์กร  (Enterprise  Risk Management : ERM)  มาประยุกต์ใช้ เพือให้มีการควบคุมภายในและ
บริหารความเสียงทีดีในทุกขนัตอนการปฏิบติังาน ซึงมีทงัหมด 8  องคป์ระกอบ  ดงันี 

 1)   สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร  สายการรายงาน  และอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงาน  โดยคาํนึงถึงทังเรืองทางธุรกจิและการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามแผนงานทีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ รวมทงัมีการปรับแผนการดาํเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในระหว่างปี
ตามความเหมาะสม เพือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้  

2)   การกาํหนดวัตถุประสงค์ 

 บริษทัฯ กาํหนดวตัถุประสงค์การดาํเนินงานไวใ้นแผนธุรกจิประจาํปี อย่างชัดเจนทังด้านกลยุทธ์  การปฏิบัติงาน การ
รายงาน  พร้อมทงัไดสื้อสารใหพ้นกังานรับทราบและไดม้อบหมายหนา้ทีความรับผิดชอบให้พนักงานทีรับผิดชอบนาํไป
ปฏิบติังานตามวตัถุประสงค ์

3)   การบ่งชีเหตุการณ์ 

 บริษทัฯ  มีการกาํหนดความเสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทัฯ ทังความเสียงที
เกดิจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในบริษทัฯ  โดยไดจ้ดัเรียงลาํดับความเสียง จากความเสียงสูงไปจนถึงความเสียงตาํ 
พร้อมทงักาํหนดวิธีการและแผนจดัการความเสียง ซึงจะมีการรายงานในทีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียงของ   
บริษทัฯ โดยในปี 2559 ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง รวม 3 ครัง 

4)   การประเมินความเสียง 

 บริษทัฯ มีการระบุและวิเคราะหค์วามเสียงทุกประเภททงัในปัจจุบนัและอนาคต ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกจิของ
บริษทัฯ  และไดก้าํหนดแนวทางทีตอ้งใชใ้นการควบคุม ติดตามดูแลความเสียงอย่างใกลชิ้ด   

 คณะกรรมการบริหารความเสียง พิจารณาขอ้มูลทีไดรั้บจากฝ่ายบริหาร  เพือประเมินความเสียงทังในด้านโอกาสการเกดิ
และผลกระทบ เพือหามาตรการรองรับความเสียง ตลอดจนมอบหมายใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทีเกยีวขอ้ง ดาํเนินการตาม
แผนงานพร้อมทงัรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอ 
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5)   การตอบสนองความเสียง 

 บริษทัฯ  มีมาตรการในการควบคุมภายในทีดี เหมาะสมกบัความเสียงของธุรกจิทีเปลียนแปลงไป  มีการปรับความเสียงใน
แต่ละขนัตอนการปฏิบติังาน       

 บริษทัฯ  มีมาตรการในการควบคุมภายใน  โดยแยกหน้าทีการปฏิบติังาน  อาํนาจการอนุมัติ  เพือให้มีการตรวจสอบ
ระหว่างกนั  ระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอเหมาะสมจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

6)   มาตรการควบคุม 

 บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมการปฏิบติังานเพือลดความเสียงทีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบติังานด้านธุรกรรมการเงิน  การจัดซือ  ทรัพยากรบุคคล  เป็นลายลักษณ์อักษร  กาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ที และลาํดบัชนัการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและรัดกุม เพือใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ 

7)   ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

 บริษทัฯ มีกระบวนการสือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ทีสามารถเชือมต่อจากโทรศพัทเ์คลือนที ช่วยใหก้ารติดต่อมีความสะดวกและทนัต่อเหตุการณ ์

  บริษทัฯ มีระบบจดัเกบ็เอกสาร โดยใหผู้บ้ริหารหรือพนักงาน สามารถจัดเกบ็ข้อมูลทีต้องการบันทึกในพืนทีส่วนกลาง 
(File server) ของบริษทัฯ  ซึงการเข้าถึงข้อมูล  ต้องใช้รหัสผ่าน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลทีจัดเกบ็ได้  แม้อยู่ภายนอก
บริษทัฯ และง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูล             

8)   ระบบการติดตามผล 

 บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมระดบัผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกเดือน เพือรายงานผลการปฏิบติังาน และเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ทีไดก้าํหนดไวใ้นแผนงานประจาํปี รวมถึงรายงานผลคืบหนา้ในงานทีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปดาํเนินการ 

 บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เพือตรวจสอบการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทังด้านการเงินและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบับริษทัฯ โดยหลงัจากทีมีการตรวจสอบฯ แล้ว จะมีการติดตามการปฏิบัติ
ตามขอ้เสนอแนะทุกเดือน เพือใหม้นัใจว่ามีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องไดอ้ย่างครบถว้น 

11.1.2   การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชือมั นและการให้คาํปรึกษาอย่างเทียงธรรมและเป็นอิสระ ช่วย
ปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ทีตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินการ ในดา้นต่างๆ ภายในบริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพือใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบติัหนา้ทีของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  โดยไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังาน และมีการพฒันาการตรวจสอบใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  โดยใชห้ลกัการบริหารความเสียงเป็นพืนฐาน (Risk-
based approach) โดยเนน้ความเสียงสาํคญัทีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ ตลอดจนการตรวจสอบเพือป้องกนั
การทุจริต   
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 11.1.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที 1/2558 เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหน้างสาวนนัทนา คะงุ่ย  
ซึงมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ  ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  มี
ความอิสระในการปฏิบติังาน ภายใตก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  ได้ดูแลให้ผู ้ด ํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์  การอบรม ทีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าวแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีความเห็นว่า ผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal  Audit)  ของบริษทัฯ ปฏิบัติ
หนา้ทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   โดยในปี 2559  หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ไดป้ฏิบติัหนา้ที  ดงันี 

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  
2. กาํหนดขนัตอน แนวทางปฏิบติั และวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. ใหข้อ้เสนอแนะแกพ่นกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ  เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุมการปฏิบติังานใหมี้การปฏิบติัตามแผนทีกาํหนดไว ้
5. ประสานงาน กาํกบัดูแล และควบคุมในดา้นต่างๆ เช่น การบริหารความเสียง หลกัจรรยาบรรณ  ฯลฯ 
 
ทงันี  การพิจารณาแต่งตงั  ถอดถอน  และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทุกครัง  ตอ้งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสามารถดูคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดเกยีวกบั
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน” ในเอกสารแนบ 3 

 นอกจากนนั บริษทัฯ มิไดมี้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ต่างหาก งานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัฯ 
ดูแลโดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ เพือใหม้นัใจว่าบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกยีวขอ้ง ภายใตก้ารดูแลของเลขานุการบริษทัฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัเลขานุการ
บริษทัฯ ในเอกสารแนบ 1 

11.2   การบริหารจัดการความเสียง 

บริษทัฯ ไดว้างแผนและกาํหนดมาตรการบริหารความเสียง มีการประเมินปัจจัยเสียง และติดตามการบริหารความเสียงของหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษทัฯ โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ธุรกจิและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

บริษทัฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) โดยมีประธานกรรมการบริหาร ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง และมีกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริหารความเสียง รวมทังให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง จาํนวน 4 ท่าน ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชนต่์อการบริหารความเสียงของกลุ่ม
บริษทัฯ  เป็นคณะทาํงาน  มีการจดัประชุมเพือประเมินและสอบทานความเสียงจากหน่วยงานต่างๆ  รวมทงัทบทวนและเสนอนโยบายที
เกยีวขอ้งกบัการบริหารความเสียง โดยในปี 2559  ไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวม  3  ครัง 

บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายในการบริหารความเสียง เพือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมือง รวมทัง
ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึงนโยบายในการบริหารความเสียงดงักล่าวไดร้วมถึงมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ข
ความเสียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเสียงตามแผนทีวางไว ้โดย
ความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดงันี 
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1. การกาํหนดแผนการบริหารความเสียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทัฯ ตามแผนงานหลกัของบริษทัฯ และความเสียงในการดาํเนิน
ธุรกจิต่างๆ ทีอาจเกดิขึน เพือใหแ้ผนงานการบริหารความเสียงสอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

2.  การจดัการความเสียงตามแผนงานในการบริหารความเสียงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบจะได ้จดัลาํดบัความสาํคญัของความ
เสียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบทีความเสียงดงักล่าวจะมีต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสียง
ตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสียงตามมาตรการลดความเสียง
ดงักล่าว    

3. มาตรการบริหารความเสียงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง ซึง
ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพือติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการ
จดัการความเสียงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามและสอบทานการจดัการความเสียงของแต่ละบริษทั หรือ
หน่วยงานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีบริษทัฯ ไดต้งัไว ้

 
นอกจากการบริหารความเสียงตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ  ยงัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรม สัมมนา รวมทงักาํหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสียงเขา้เป็นส่วนหนึงในการวดัประเมินผลงานของพนกังาน ทงัในระดบัปฏิบติัการและระดบับริหาร เพือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก 
การฝึกอบรมดงักล่าวจะเนน้ในดา้นแนวคิด และหลกัปฏิบติัในการบริหารความเสียงขององค์กร อันจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รและผลตอบแทนแกผู่ถื้อหุน้สืบไป 
 

11.3   การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกจิโดยให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั และยึดมันคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทังนี บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัทีเหมาะสมของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน  โดยกาํหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบาย
อย่างสมาํเสมอ    

หน้าทคีวามรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ  มีหนา้ทีกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนา้ทีในการสอบทานการรายงานทางบญัชีและการเงิน  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบ

บริหารความเสียง  เพือใหม้นัใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล  รัดกุม  และมีประสิทธิภาพ 
 คณะผูบ้ริหารมีหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และใหมี้การสือสารไปยงัพนกังานและผูที้เกยีวขอ้งทุกคน 

 

นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ทีอาจเกดิขึนจากการปฏิบัติงาน
และการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ซึงกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดงันี 

 1.   ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัฯ  มีนโยบายดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
กรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย  แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีทาํให้บริษทัฯ สูญเสียความเป็น
กลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกยีวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ เพือดาํเนินการดงักล่าว 
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 2.   การบริจาคเพือการกศุลและเงินสนับสนุน 

บริษทัฯ สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกจิและความเข้มแข็งให้กบัชุมชนและสังคม  ผ่าน
ขบวนการทางธุรกจิหรือการบริจาคเพือการกุศลซึงตอ้งนาํไปใชส้าํหรับสาธารณกุศลเท่านนั รวมทงัสนับสนุนเพือธุรกจิของบริษทัฯ โดยมี
เอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทัฯ  

  3.   การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อืนใด 

 การรับ หรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกจิโดยปกติ 
เป็นสิงอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม  อย่างไรกต็าม การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมย่อมจะทาํ
ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ของการเกอืหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบัติหน้าที และอาจทาํให้บริษทัฯ เสีย
ประโยชนใ์นทีสุด ซึงบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดยบริษทัฯ ยึดหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 1.   การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชนอื์นใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบธรรม 
 พนกังานกลุ่มบริษทัฯ  ตอ้งไม่รับหรือใหเ้งิน ทรัพยสิ์น สิงของ หรือประโยชนอื์นใดกบัผูห้นึงผูใ้ดทีมีเจตนาเพือชกันาํ การกระทาํที

ไม่ถูกตอ้ง หรือละเวน้การกระทาํทีถูกตอ้ง 
 การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนโ์ดยธรรมจรรยา  ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอย่างผิดกฎหมาย  

และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนนัตอ้งไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย 
 การใชจ่้ายสาํหรับการเลียงรับรองทางธุรกจิ และการใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกจิเป็นเรืองที

ยอมได ้ แต่ตอ้งใชจ่้ายอย่างสมเหตุสมผล 
 การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชนอื์นใดแกเ่จา้หนา้ทีของรัฐทงัในประเทศไทย และต่างประเทศ ตอ้งให้แน่ใจว่าการให้นัน

ไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิน 
 

2.  การรับหรือการใหข้องขวญั ของทีระลึก 
 กอ่นการรับหรือให้ของขวญั ของทีระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจกอ่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  และข้อบังคับของบริษทัฯ  โดย

สิงของหรือของขวญัทีใหแ้กก่นัในหนา้ทีการงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
 ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของทีระลึก ทีอาจทาํใหเ้กดิอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึงอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที 

หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของทีระลึก ทีมีค่าเกนิปกติวิสัยจากผูที้เกยีวขอ้งทางธุรกจิ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 
 เกบ็รักษาหลกัฐานการชาํระเงินทีแสดงมูลค่าของขวญั  ของทีระลึก  เพือตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
 กรณีทีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจรับเงิน สิงของ หรือของขวญัได้

ตามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้
 

3.  การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 
 ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที หรือหน่วยงานของรัฐ 
 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิน อาจมีเงือนไข ขนัตอน หรือวิธีปฏิบัติที

แตกต่างกนั 
 ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถินทีเกยีวขอ้งกบัการว่าจา้งพนกังานของรัฐ  ทังในกรณีว่าจ้าง เพือมาเป็นทีปรึกษา 

หรือเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยเงือนไขการว่าจา้งตอ้งโปร่งใส และ  เหมาะสม  
 

ทงันี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวที้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
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แนวปฏบัิติในการดําเนินการเกยีวกบัการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน 

1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง 
บริษทัฯ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสียงของแต่ละบริษทัฯ ซึงรวมความเสียงด้าน
การทุจริตคอร์รัปชนัอยู่ดว้ย  เพือใหม้นัใจว่า ทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสม ทงัการควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control)  
และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดี้ขึน 

2.    การป้องกนั 
 เพือใหม้นัใจว่า ค่าตอบแทนทีใหก้บัพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก และไม่เป็นเหตุแห่งการกอ่ให้เกดิ     การทุจริต  ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลของบริษทัฯ จะรวบรวม รายงานผลการสาํรวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนัทีมีชือเสียงทงัในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียน
ขอ้มูลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัในกลุ่มสือสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์    มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

3.    การจัดการอบรมและสือสาร 
สนบัสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษทัฯ กาํหนดให้มีการอบรมพนักงานเพือส่งเสริม ความซือสัตยสุ์จริต  
แนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดี และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกจิของบริษัทฯ  ผ่านการปฐมนิเทศน์
พนกังานใหม่  ซึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ (www.samarthre.com) 
 

4.    การรายงานและช่องทางการรายงาน 
เพือเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทัฯ สนับสนุนให้พนักงานและ    ผูมี้ส่วนได้เสีย รายงานการ
ละเมิดนโยบายของบริษทัฯ  รวมถึงการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม  โดยจดัใหมี้ช่องทางสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ  ทงั
ผิดหลกัธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณ  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายใดๆ  ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ผ่านทาง
ไปรษณีย ์ตามทีอยู่ทีแจ้งไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนาํส่งด้วยตนเอง  ประธานกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการตามขันตอนและส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือพิจารณาต่อไปบริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแกผู่ใ้ดทงัสิน 

5.    การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏบัิติตามนโยบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรืองการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีทีผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 
ในรอบปีทีผ่านมา ไม่พบการกระทาํการทุจริตของพนกังาน พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบัติของบริษทัฯ ซึงได้มีการ
แกไ้ขและชีแจงระเบียบปฏิบติัทีถูกตอ้งใหพ้นกังานรับทราบแลว้  
 
สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่พบการกระทาํผิด หรือมีการลาออก เนืองมาจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกจิการ  และไม่พบกรณีใดๆ ทีอาจจะ
ทาํใหใ้หบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการปฏิบติัหนา้ทีในบริษทัฯ 
 
อย่างไรกต็าม  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 7/2559  จัดประชุมเมือวนัที  10 พฤศจิกายน  2559  ได้มีมติอนุมัติให้ดาํเนินการยกร่าง
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ทีใชป้ฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัใหช้ดัเจนยิงขึน  เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัต่อไป 
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12. รายการระหว่างกัน 

1.  รายการระหว่างกนั กบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ประจาํปี  2559 

บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. บริษทั วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 
(VIH) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ร้อยละ 18.42  ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนั 

 
   รายชือกรรมการร่วมกนั  

(บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ ์
2. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ ์
3. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เช่าพืนทีสาํนกังานอาคาร
ซอฟตแ์วร์ปาร์ค เนือที 11,926 ตรม. โดยทาํสัญญาเช่าระยะ
ยาว 30 ปี  ซึง บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นเจา้ของอาคารฯ 
- ค่าเช่าพืนที  ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน   
  (ค่าเช่า/ค่าบริการ เดือนละ 2,926,441.63  บาท และ         
   ค่าภาษีโรงเรือน 782,643.75 บาท/ปี)          
   หมายเหตุ : อตัราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิมขึน 5% ทุกปี  
   ตามเงือนไขของสัญญา 
 
 
 
 
  

-   ค่าเช่าพืนที/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บจก. สามารถ  
    คอร์ปอเรชนั  (ชนั 11, 12) 
  (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 1 ส.ค. 2558 – 30 เม.ย.       
  2560  เดือนละ 940,239.73  บาท)   
      
 
 
 
-  ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน บจก. สามารถ  
    คอร์ปอเรชนั (ชนัลอย)  
  (ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญา 1 ส.ค. 2558 – 30 เม.ย.  
  2560  เดือนละ 280,662.14 บาท)   
 
 
 
 
- ค่าเช่าพืนที/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถ     
   คอร์ปอเรชนั  (ชนั HOF) 
  (ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าภาษีโรงเรือน ตามสัญญา 
  1 ส.ค. 2558 - 30 เม. ย. 2560 เดือนละ 74,555.07 บาท) 
 
 
 

 
 
 
 

35.900 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.283 
 
 
 
 
 
 
 

3.311 
 
 
 
 
 
 
 

0.895 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
-  ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดงักล่าว เป็นไปตาม

เงือนไขของสัญญาเช่าพืนทีและบริการลงวนัที 1 พ.ค. 
2542 (สัญญาเช่าฯ ไดผ้่านความเห็นชอบจากทีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2540 ลงวนัที 24 ส.ค. 2540) 
และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ค่าเช่าพืนที
และค่าบริการสาธารณูปโภค เป็นราคาตลาด เมือ
เปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีในบริเวณ
ใกลเ้คียง และราคาเดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน 
(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

 - ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุ     
สมผล โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคา
เดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน (เนือทีเช่า 1,614 ตรม.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัรา
เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

 
 - ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุ      

สมผล โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคา
เดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน (เนือทีเช่า 481.78 ตรม.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัรา
เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

 
 - ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุ     

สมผล โดยอตัราเช่าเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคา
เดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน (เนือทีเช่า 127.98 ตรม.)  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัรา
เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

  -  รายไดค่้าบาํรุงรักษาโทรศพัท ์
    (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  1,290.35 บาท) 
 
  
  
 
-  รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลียงรับรอง เป็นตน้  
   ที บมจ.  สามารถคอร์ปอเรชนั ไดจ่้ายใหก้บัทาง  
   บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
   (ณ 31 ธ.ค. 2559  มียอดคงคา้งอยู่  37,000  บาท) 
 
-  รายการเบ็ดเตล็ดที บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั และ   
   บริษทัย่อย ไดจ่้ายใหก้บั บจก.วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
   เนชนัแนล โฮลดิง ในช่วง ม.ค. – ธ.ค.  2559  ตามที 
   เกดิขึนจริง  ดงันี  (ค่าเช่าพืนที  ค่าเช่าทีจอดรถ ค่าไฟฟ้า  
   ค่านาํประปา  และค่าแอร์ล่วงเวลา)  
 -  บมจ.  สามารถคอร์ปอเรชนั 
 -  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์  
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. สามารถ ยู-ทรานส ์
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. เทดา้ 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

-  บจก. พอสเน็ท 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

 -  บจก. ไทยเทรดเน็ท 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
- บจก. สามารถ อินโฟเนต 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
- บจก. สามารถคอมเทค 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

-  บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

0.005 
 
 
 
 
 

0.532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.479 
9.854 

 
0.079 

 
0.041 

 
0.063 

 
0.030 

 
5.202 

 
5.461 

 
0.028 

 
0.051 

 
0.109 

 
10.679 

 
0.054 

 - เป็นรายการทีเกดิขึนตามปกติธุรกจิ คิดตามสัดส่วน    
   การใชง้านจริง และตามราคาทีเกดิขึนจริง    
     คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นอตัรา 
     เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

-  เป็นรายการทีเกดิขึนตามปกติธุรกจิ และคณะกรรมการ   
    ตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้าย 
    ทีเกดิขึนจริง 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 - ค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปในตามรายการที  
    เกดิขึนจริง  และเป็นอตัราเดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้ราย  
    อืน  และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็น  
    อตัราเดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 -  บจก. พอร์ทลัเน็ท 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
-  บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
-  บจก. ไอ-โมบาย พลสั 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
-  บจก. ไอ-สปอร์ต 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
-  บจก. มอลล ์(ไทยแลนด)์  

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
-  บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี  

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 

  (ณ 31 ธ.ค. 2559   มียอดที บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
  และบริษทัย่อย คงคา้งอยู่  2,938,151  บาท) 
 

-  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
   จาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือพร้อมบริการ SIM Open  และ      
     จาํหน่ายโทรศพัท ์ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์  
     เนชนัแนล โฮลดิง  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  63,792  บาท) 
 
-  บจก. สามารถมลัติมีเดีย  
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
   จาํหน่ายหนงัสือ EDT TOP 10  และทดรองจ่ายค่าใชจ่้าย 
     เบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ใหก้บับจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์   
     เนชนัแนล โฮลดิง  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559   มียอดคงคา้งอยู่  28,215 บาท) 
 
-   บจก. ไอ-โมบาย พลสั 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
    ไดจ่้ายเงินประกนัการเช่าอาคารซอฟตแ์วร์ปารค ์ชนั 23  
    ใหก้บั  บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์ เนชนัแนล โฮลดิง  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559   มียอดคงคา้งอยู่  274,780  บาท) 

0.013 
 

0.029 
 

0.038 
 

2.842 
 

0.154 
 

2.324 
 

0.025 
 

0.006 
 

0.002 
 
 
 
 
 

0.173 
 
 
 
 
 
 

0.027 
 
 
 
 
 
 
- 

 - ค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นไปในตามรายการที  
    เกดิขึนจริง  และเป็นอตัราเดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้ราย  
    อืน  และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็น  
    อตัราเดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี 
   ความเห็นว่าการซือขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
   ตามเงือนไขการคา้ทวัไป  

 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 

 -  เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี 
   ความเห็นว่าการซือขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
   ตามเงือนไขการคา้ทวัไป  

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 

-   เงินประกนัดงักล่าวเป็นไปในตามรายการทีเกดิขึนจริง    
    และเป็นอตัราเดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน  และ   
    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอตัรา  
    เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

2. บจก. วิไลลกัษณ ์พร็อพ-      
   เพอร์ตี  ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์   
   อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง     
   เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.50    
   (บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์  
   เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อหุน้  
   รายใหญ่ของ บมจ.  สามารถ  
   คอร์ปอเรชนั ดว้ย) 
  รายชือกรรมการร่วมกนั  
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

 1. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ ์
    
 
 

-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้าย  
   เบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอบรม  
   ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์พร็อพเพอร์ตี  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559 มียอดคงคา้งอยู่  304,251 บาท) 
 
-  บจก. สามารถวิศวกรรม 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
  ไดข้ายสินคา้จานดาวเทียม DTH ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์
   พร็อพเพอร์ตี   
   (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  24,663 บาท) 
 
-  บจก. สามารถวิศวกรรม 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
   ไดท้ดรองจ่ายเงินเดือนพนกังานทีไปปฏิบติังาน 
   ใหก้บั บจก.วิไลลกัษณ ์พร็อพเพอร์ตี   
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้ง 470,044 บาท) 
 
-  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
  ไดจ้าํหน่ายโทรศพัทมื์อถือ ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์  
  พร็อพเพอร์ตี   
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่ 38,570  บาท) 

0.001 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

-  เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกจิ และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดรอง 
   จ่ายค่าใชจ่้ายตามทีเกดิขึนจริง 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

-  เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มี 
   ความเห็นว่าการซือขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
   ตามเงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกจิ และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงิน 
    ทดรองจ่ายค่าใชจ่้าย ตามทีเกดิขึนจริง 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 
-  เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี 
   ความเห็นว่าการซือขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
   ตามเงือนไขการคา้ทวัไป  

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

3.  บจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอป    
เมนท ์ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์  
อินเตอร์เนชนัแนล  โฮลดิง  
เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 42.38   
(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ 
หุน้รายใหญ่ของ บมจ.  
สามารถคอร์ปอเรชนั ดว้ย) 

 
   รายชือกรรมการร่วมกนั  
   (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ ์
2. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
3. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์

-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
   ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าโทรศพัท ์  
     ใหก้บับจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอปเมนท ์  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่ 805 บาท)  
 
-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
   จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าทาํความสะอาดบา้นพกั 

และดูแลสวนใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์  
    
 
-  บมจ. สามารถเทลคอม   
   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่)    
   จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าทาํความสะอาดบา้นพกั 

และดูแลสวนใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์    
 

- 
 
 
 
 

0.059 
 
 
 
 
 
 

0.065 
 
 
 
 
 

-  เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายตามปกติของธุรกจิ และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดรอง 
   จ่ายค่าใชจ่้ายตามทีเกดิขึนจริง 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
   การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
   เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
   การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
   เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

147 

บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 

-  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
   จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าทาํความสะอาด

คอนโดมิเนียม ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์   
    
 
-  บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)    
  ไดใ้หบ้ริการพฒันาระบบงาน ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์   
  ดีเวลลอปเมนท ์  
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่ 100,537 บาท) 
 
-  บจก.  สามารถอินโฟเนต 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
  ไดจ่้ายค่าแนะนาํลูกคา้ ใหก้บับจก. วิไลลกัษณ ์   
  ดีเวลลอปเมนท ์  

0.122 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

0.326 
 

-  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
   การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
   เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
   การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
   เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นรายการทีเกดิขึนตามปกติธุรกจิ และคณะกรรมการ   
    ตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้าย 
    ทีเกดิขึนจริง 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

4.  บจก. ภูผาธารา  ซึงมี บจก. 
วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนั
แนล โฮลดิง เป็นผูถื้อหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 42.38 
(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล  โฮลดิง เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 

รายชือกรรมการร่วมกนั 
(บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

 1. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์
 2. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์
 3. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
  ไดจ่้ายค่าบริการหอ้งพกัเพือการจดัประชุม อบรม/ สัมมนา  
  และจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลียงรับรอง ใหก้บั 
  บจก.  ภูผาธารา   
   

     
  -  บมจ. สามารถเทลคอม 

      (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
      ไดจ่้ายค่าบริการหอ้งพกัเพือการจดัประชุม อบรม/ 

สัมมนา และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลียงรับรอง 
ใหก้บั บจก.  ภูผาธารา   

 

-  บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 
 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

     ไดจ่้ายค่าบริการหอ้งพกั ใหก้บั บจก. ภูผาธารา   
     (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  19,303  บาท) 

- บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
  ไดจ้าํหน่ายและใหบ้ริการติดตงั/ซ่อมบาํรุงกลอ้งวงจรปิด 
  ใหก้บับจก. ภูผาธารา   

0.298 
 
 
 
 
 

0.415 
 
 
 
 
 

0.018 
 
 
 
 
 

0.109 
 

-  เป็นรายการทีเกดิขึนตามธุรกจิ และเป็นค่าบริการที 
   กระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การใหบ้ริการ 
   ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป  

 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นรายการทีเกดิขึนตามธุรกจิ และเป็นค่าบริการที 
   กระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป และ 
   คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการใหบ้ริการ 
   ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป  

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

-  เป็นรายการทีเกดิขึนตามธุรกจิ และเป็นค่าบริการที 
   กระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการใหบ้ริการ 
   ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป  
   (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
-  เป็นการซือขายสินคา้และใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิ   
  ปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการ  
  ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซือขายสินคา้และ 
   ใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ 
   ทวัไป 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 

- บจก. ไทยเทรดเน็ท 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)  
  ไดใ้หบ้ริการ I-Hosting กบับจก. ภูผาธารา  
   

 
 

-  บจก.  สามารถอินโฟเนต 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
  ไดใ้หบ้ริการระบบอินเตอร์เนต็ กบับจก. ภูผาธารา  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  164,368  บาท) 

0.002 
 
 
 
 
 

1.075 

-  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
   การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
   เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

-   เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
   การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
   เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป 
   (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

5.  บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  
ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์
อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มร้อยละ 
21.19  (บจก. วิไลลกัษณ ์
อินเตอร์เนชนัแนล  โฮลดิง 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั
ดว้ย) 

   รายชือกรรมการร่วมกนั 
   (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ไดจ่้ายค่าบริการหอ้งพกัเพือการ
จดัประชุม อบรม/ สัมมนา  และจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  เช่น 
ค่าเลียงรับรอง ใหก้บั  บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่   
   
 
 

-  บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
   ไดจ้าํหน่าย และใหบ้ริการติดตงั/ ซ่อมบาํรุงกลอ้งวงจรปิด 
   ใหก้บั บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่   
 
 

-  บจก. สามารถ อินโฟเนต 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)  
   ไดใ้หบ้ริการอินเตอร์เนต็ กบั บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  
   (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  21,796  บาท) 

0.964 
 
 
 
 
 

1.039 
 
 
 
 
 
 

0.361 

-  เป็นรายการทีเกดิขึนตามธุรกจิ และเป็นค่าบริการที 
   กระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม เงือนไขการคา้ทวัไป และ 
   คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการใหบ้ริการ 
   ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป  

 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

-  เป็นการซือขายสินคา้และใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิ 
  ปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการ  
  ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซือขายสินคา้และใหบ้ริการ 
  ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

- เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
  การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น 
  ว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข   
  การคา้ทวัไป 
 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

6. บจก. ซีเอสว ีแอสเสท จาํกดั 
  ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์
  อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
  เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99   
  (บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
  เนชนัแนล  โฮลดิง เป็นผูถื้อ 
  หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
  สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

ค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน ที 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั และบริษทัย่อย ไดเ้ช่าพืนที
อาคารสมาร์ทวนั กบั บจก. ซีเอสว ีแอสเสท  โดยทาํสัญญา
เช่าระยะเวลา 2 ปี 10 วนั (ระหว่างวนัที 22 ธ.ค. 2558 – 31 
ธ.ค. 2560)  ดงันี 
- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชนั 1,2,4) 
(ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 22 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 
2560  เดือนละ 530,506  บาท) 
 

 
 
 
 
 

6.537 
 

 
 
 
 
 
- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล 
 โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
  สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียง และเป็นราคาเดียวกบัผู ้
  เช่ารายอืน (เนือทีเช่า 1,127.30 ตรม.) และคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาตลาด และเป็นอตัรา 
  เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559 

 

 

149 

บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 -  รายการเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา ที บมจ.  
   สามารถคอร์ปอเรชนั  ไดจ่้ายใหก้บั บจก. ซีเอสว ีแอสเสท  
   ในช่วง  ม.ค. – ธ.ค.  2559  ตามทีเกดิขึนจริง 
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  96,599  บาท) 
 

-  บจก. เทดา้  
  (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ) 
  ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชนั 1)     
  (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 22 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค.   
  2560  เดือนละ 294,840  บาท) และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  
   ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา 
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  44,303  บาท) 
 
-  บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
  (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ) 
  ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชนั 3)   
  (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 22 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค.   
  2560  เดือนละ 124,740  บาท) และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  
   ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา 
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  18,744  บาท) 
 
-  บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
  (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
  ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน  (ชนั 4)   
  (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 22 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค.  
  2560  เดือนละ 136,080  บาท) และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  
   ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา 
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  190,304  บาท) 
 
- บจก. พอสเน็ท 
  (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
  ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน  (ชนั 2)   
  (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 22 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค.  
  2560  เดือนละ 22,680 บาท) และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  
   ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.924 
 
 
 
 

3.953 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.097 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นรายการทีเกดิขึนตามปกติธุรกจิ และคณะกรรมการ   
  ตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้าย 
  ทีเกดิขึนจริง 
 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล   
 โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
   สาํหรับพืนทีบริเวณใกลเ้คียง และเป็นราคาเดียวกบัผู ้
   เช่ารายอืน (เนือทีเช่า 624 ตรม.) และคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาตลาด และเป็นอตัรา 
   เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล   
 โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
   สาํหรับพืนทีบริเวณใกลเ้คียง และเป็นราคาเดียวกบัผู ้
   เช่ารายอืน (เนือทีเช่า 264 ตรม.) และคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาตลาด และเป็นอตัรา 
   เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 

- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล 
  โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
  สาํหรับพืนทีบริเวณใกลเ้คียง และเป็นราคาเดียวกบัผู ้
   เช่ารายอืน (เนือทีเช่า 288  ตรม.) และคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาตลาด และเป็นอตัรา 
   เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 

- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล   
   โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
   สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและเป็นราคาเดียวกบัผู ้
   เช่ารายอืน (เนือทีเช่า 48 ตรม.) และคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาตลาด และเป็นอตัรา 
   เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

- บมจ. สามารถ ไอ – โมบาย  
  (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
  ค่าเช่าพืนที/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชนั 1,2 )   
  (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 22 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค.  
  2560  เดือนละ 263,463.38  บาท) และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  
   ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา 
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  73,945  บาท) 

 
 
 

3.703 

- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล   
   โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
   สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและเป็นราคาเดียวกบัผู ้
   เช่ารายอืน (เนือทีเช่า 942 ตรม.) และคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาตลาด และเป็นอตัรา 
   เดียวกบัทีเรียกเกบ็ลูกคา้รายอืน 
 (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

7. บจก.ไอ คิว ไวน ์   ซึงมี   
  กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที  
  เกยีวโยงกนั 
 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์

รายการซือสินคา้ (เครืองดืมไวน)์ ที บมจ. สามารถคอร์-
ปอเรชนั และบริษทัย่อย ไดซื้อกบั บจก. ไอ คิว ไวน ์  
ในช่วง ม.ค.- ธ.ค. 2559 ตามทีเกดิขึนจริง  ดงันี 
-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
-  บมจ. สามารถเทลคอม 
   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
-  บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส  

  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก.  พอร์ทลัเน็ท  
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก. สามารถคอมเทค 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 
  (ณ 31 ธ.ค. 2559  มียอดคงคา้งอยู่ 145,804 บาท) 
 
-  บจก. ไอ คิว ไวน ์ไดเ้ช่าพืนทีเพือจดัเกบ็สินคา้  กบั  
    บจก. สามารถวิศวกรรม  (ตามสัญญา 1 มี.ค. 2558 –    
   28 ก.พ. 2563  เดือนละ 34,450 บาท) 
   (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  96,713  บาท) 

 
 
 

- บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
  ไดใ้หบ้ริการซ่อมบาํรุงกลอ้งวงจรปิด กบับจก. ไอ คิว ไวน ์   
    
 
 

 - บจก.  สามารถอินโฟเนต 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
  ไดใ้หบ้ริการอินเตอร์เนตกบั บจก. ไอ คิว ไวน ์   
  (ณ 31 ธ.ค.  2559  มียอดคงคา้งอยู่  12,840  บาท) 
 
 

 
 
 

0.137 
0.576 

 
0.053 

 
0.106 

 
0.280 

 
 

 
 

1.114 
 
 
 
 
 
 

0.026 
 
 
 
 
 

0.138 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
   เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี 
   ความเห็นว่าการซือขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
   ตามเงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าเช่าและค่าบริการ มีความสมเหตุสมผลโดยอตัราค่าเช่า 
   เป็นราคาตลาด  เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับ  
   พืนทีในบริเวณใกลเ้คียง (เนือทีเช่า 530 ตรม.) และ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าอตัราค่าเช่ามี 
   ความสมเหตุสมผล และเป็นราคาตลาด 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

- เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
  เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี 
  ความเห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
  ตามเงือนไขการคา้ทวัไป 
  (ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

- เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม  
  เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี 
  ความเห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
  เงือนไขการคา้ทวัไป 
(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

- บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 
 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 จาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือใหก้บั บจก. ไอ คิว ไวน ์   
 

0.060 - เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตาม 
  เงือนไขการคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี 
  ความเห็นว่าการซือขายสินคา้ดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติ 
  ตามเงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 

8. บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ ์    
    ซึงมีกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ 
 

บุคคลทีเกยีวโยงกนั 
1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์

 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ไดข้ายและบริการบาํรุงรักษาระบบ Call Center ใหก้บั   
บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์  
 
 

38.595 -  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามเงือนไข 
  การคา้ทวัไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
  เห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าว เป็นธุรกจิปกติตาม 
  เงือนไขการคา้ทวัไป 

(ประชุม ครังที 1/2560  ลงวนัที 21 ก.พ. 2560) 
 

 
2.   สรุปหลกัเกณฑใ์นการพิจารณารายการระหว่างกนั ทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
      2.1  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ไดใ้หค้วามเห็นว่า รายการระหว่างกนัข้างตน้ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาํเป็นเพือการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ    
ซึงเงือนไขในการทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิโดยทวัไป 

 
  2.2  มาตรการและขันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

การทาํรายการระหว่างกนัจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเสนอใหที้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และทีประชุมผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมติัตามลาํดบั ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดและมูลค่ารายการทีเกดิขึน  ทงันี ในการอนุมติัรายการ
ระหว่างกนั  กรรมการผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองนนั จะไม่มีส่วนในการอนุมติัรายการ  และการอนุมติัรายการระหว่างกนัดงักล่าว จะ
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัประกาศ คาํสั ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไปและการทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป มี
หลกัการดงันี 
 การทาํรายการทเีป็นข้อตกลงทางการค้าทมีีเงือนไขการค้าโดยทวัไป 

การทาํรายการระหว่างกนัทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไปตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ใหฝ่้าย
จดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนนัมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญา
ทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความ
เกยีวขอ้ง 
ทงันี บริษทัฯ  ตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว  เพือรายงานในทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการประชุมคณะกรรมการ               
ในทุกไตรมาส 

 การทาํรายการทเีป็นข้อตกลงทางการค้าทไีม่เป็นเงือนไขการค้าโดยทวัไป 
การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
กอ่นนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้  เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  ทงันีใหป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ  คาํสั ง  หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    รวมถึง
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั 
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 ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจจะเกดิขึน  บริษทัฯ จะแต่งตงัผูเ้ชียวชาญอิสระหรือผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ  เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกยีวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  เพือใหม้นัใจว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ  ทงันี  บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไดรั้บ
การตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

         
  2.3  นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคต บริษทัฯ อาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัตามแต่เห็นสมควร โดยตงัอยู่บนเงือนไขทางการคา้ตามปกติ โดยสามารถอา้งอิงไดก้บัเงือนไขทาง
ธุรกจิประเภทเดียวกนัทีบริษทัฯ กระทาํกบับุคคลภายนอก  และยึดถือความจาํเป็น และผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ เป็นหลกั ทงันี ทางบริษทัฯ จะ
ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  ในกรณีมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษทัฯ จะจดัใหมี้การใหค้วามเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํ
การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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ส่วนที 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั 
 

 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
                                                                                                                                                                                                         (หน่วย :  พันบาท) 

รายการ 
งวดบัญชี สินสุดวันท ี 31  ธันวาคม 

2559 2558 2557 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,210,503 1,998,626 1,632,084 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8,998,372 10,927,191 8,754,374 
รายไดค้า้งรับ 3,158,465 2,982,277 3,155,598 
สินคา้คงเหลือ 1,231,078 1,894,596 3,719,871 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 5,383,289 5,768,961 4,644,430 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,500,057 800,616 830,427 
สินทรัพยร์วม 25,216,009 27,317,052 26,135,593 
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9,059,369 10,202,660 11,275,588 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2,262,171 2,795,882 2,961,462 
หุน้กู ้- ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 880,000 870,000 1,560,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ 871,956 630,102 655,421 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,985,000 3,285,000 - 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 247,500 2,946 103,278 
หนีสินรวม 17,309,488 18,999,152 17,874,040 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
กาํไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,104,698 5,345,109 5,313,436 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 2,132,544 2,308,739 2,402,283 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั-สุทธิ 5,773,977 6,009,161 5,859,269 
รายไดจ้ากการขาย  งานตามสัญญาและบริการ 13,675,526 18,366,092 23,879,691 
รายไดร้วม 13,883,734 18,586,432 24,195,809 
ตน้ทุนขาย  งานตามสัญญาและบริการ 11,040,180 14,335,122 18,653,119 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,238,947 2,553,845 2,762,459 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 502,318 540,535 451,974 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน 14,364 15,513 52,176 
ค่าใชจ่้ายรวม 13,358,067 16,945,644 21,443,723 
กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 71,185 807,688 1,484,139 
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท/หุน้) 0.07 0.80 1.48 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,621,654 2,132,667 144,845 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (1,772,234) (2,019,181) (1,523,649) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน (1,664,559) (222,565) 1,357,984 
มูลค่าทีตราไวต่้อหุน้                                                                                 (บาท/หุน้) 1 1 1 
จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้                          (พนัหุน้) 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
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รายการ 
งวดบัญชี สินสุดวันท ี 31  ธันวาคม 

2559 2558 2557 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั                                                       (พนัหุน้) 1,006,504 1,006,504 1,005,564 
มูลค่าหุน้ตามบญัชี                                                                                    (บาท/หุน้) 5.74 5.97 5.83 
เงินปันผลต่อหุน้                                                                                       (บาท/หุน้) 0.19(*) 0.50 0.85  

  

หมายเหต ุ       (*)เงินปันผลต่อหุ้นปี 2559 จ่ายจากผลการดาํเนินงานสําหรับเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 0.11 บาท และอยู่ใน
ระหว่างการขอพิจารณาอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 จาํนวน 0.08 บาท ต่อหุ้น 

 
การแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเกดิขึนจริง/ตรวจสอบแล้ว 

2559 2558 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง               (เท่า) 1.24 1.27 1.10 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว             (เท่า) 1.15 1.14 0.89 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.25 0.13 0.01 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้      (เท่า) 1.40 1.89 2.89 
ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย              (วนั) 257.14 190.48 124.57 
อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ    (เท่า) 8.61 6.57 8.75 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย          (วนั) 41.81 54.79 41.14 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี                            (เท่า) 6.58 6.86 6.42 
ระยะเวลาชาํระหนี                        (วนั) 54.71 52.48 56.07 
Cash Cycle                                 (วนั) 244.24 192.79 109.64 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (PROFITABILITY)    
อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 19.27 21.95 21.89 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   (%) 3.80 8.90 11.52 
อตัรากาํไรอืน           (%) 1.50 1.19 1.31 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร                      (เท่า) 6.98 1.30 0.05 
อตัรากาํไรสุทธิ                      (%) 0.51 4.35 6.13 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้         (%) 1.21 13.61 23.91 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    (%) 0.27 3.02 5.91 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 25.98 38.56    53.52 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์                (เท่า) 0.53 0.70 0.96 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   (เท่า) 2.19 2.28 2.16 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย      (เท่า) 8.33 5.14 1.99 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เท่า) 1.43 0.62 0.04 
อตัราการจ่ายเงินปันผล            (%) 268.62 62.29 57.63 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2559 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิน 13,884 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ทีร้อยละ 25.30 
โดยในปี 2559 รายไดจ้ากการขาย และงานตามสัญญารวมทงัรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 13,676 ลา้นบาท จาก 18,366 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 25.54 จากปีกอ่นหนา้ การลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักมาจากยอดขายทีลดลงในสายธุรกจิ Mobile Multimedia รวมถึงผลการ
ดาํเนินงานทีตาํกว่าทีคาดการณข์องสายธุรกจิ Technology Related Services  

ในปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิน 13,358 ลา้นบาท ลดลง 3,588 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.17 จากปี 2558  สาเหตุหลกัเนืองจากการ
ลดลงของตน้ทุนขายและตน้ทุนงานตามสัญญารวมทังต้นทุนบริการ ซึงลดลงมาที 11,040 ล้านบาท จาก 14,335 ล้านบาท หรือลดลงจาํนวน 
3,295 ลา้นบาท จากปี 2558 โดยอตัรากาํไรขนัตน้อยู่ทีอตัราร้อยละ 19.27 ซึงลดลงจากปีกอ่นหน้าทีมีอัตราร้อยละ 21.95 ซึงเป็นผลมาจากการ
ลดลงของสัดส่วนการทาํกาํไรของสายธุรกจิ Mobile Multimedia ซึงไดรั้บผลกระทบจากการหดตวัของภาคบริโภค และการแข่งขนัอย่างรุนแรง
ของตลาดโทรศพัทเ์คลือนทีอย่างไรกต็าม บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขายและบริหารรวมทงัสิน 2,239 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีกอ่น 315 ลา้นบาท  

ในปี 2559 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 502 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นหนา้ร้อยละ 7.07 ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 59 ล้านบาท ลดลง
จากปีกอ่นหนา้ 48 ลา้นบาท ซึงเป็นไปตามการลดลงของกาํไรกอ่นภาษีเงินไดฯ้ 

สาํหรับกาํไรสุทธิ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ รวม 71 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นหน้าโดยสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของกาํไรสุทธิในสายธุรกจิ Mobile Multimedia  สายธุรกจิ ICT Solution and Service และสายธุรกจิ Technology Related Services 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิน 13,676 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากปี
กอ่นหนา้ร้อยละ 25.54 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกจิ 

สายธุรกจิ 
รายได้จากการขาย งานตาม
สัญญาและบริการในปี 2559 

 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา
และบริการในปี 2558 (ล้านบาท) อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 5,721 5,716 0.09% 

Mobile Multimedia 3,366 7,730 -56.46% 

Call Center 962 988 -2.63% 

Utilities and Transportations 3,350 2,991 12.00% 

Technology Related Services 684 1,546 -55.76% 

รายการปรับปรุงและระหว่างกนั -407 -605 -32.73% 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและ
บริการ (ก่อนรายการระหว่างกนั) 13,676 18,366 -25.54% 

 
สายธุรกจิ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2559 สายธุรกจิ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทังสิน 5,721 ล้านบาท ซึงอยู่
ในระดับคงเดิมจากปีกอ่นหน้า โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นต์สัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างานกว่า 7,000 ล้านบาท เช่น 
โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกจิหลักจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) มูลค่า 2,639 ล้านบาท โครงการ
ใหบ้ริการระบบเครือข่ายความปลอดภยัดว้ยกลอ้งวงจรปิด มูลค่า 298       ลา้นบาท จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการ
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พฒันาระบบ Cloud Computing จากกระทรวงยุติธรรม มูลค่า 170 ลา้นบาท เป็นตน้ โดยบริษทัมีงานคงค้างทียงัไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ 
สินปี 2559 เป็นมูลค่า 8,777 ลา้นบาท 

สายธุรกจิ Mobile Multimedia (“SIM”) 

รายได้จากการขาย และบริการในปี 2559 ของสายธุรกิจ Mobile Multimedia ลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจ
โทรศพัทเ์คลือนที เนืองจากราคาขายเฉลียต่อเครือง และจาํนวนเครืองลดลง รวมถึงการแข่งขนัทีรุนแรงในตลาดโทรศพัทเ์คลือนทีจากทังบริษทั
ผูจ้าํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที และผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีอีกดว้ย  

สายธุรกจิ Call Center (“OTO”)  
ในปี 2559 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 962 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปีกอ่นหน้า 
อนัเนืองมาจากบริษทัมุ่งเนน้การสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการมากขึน อาทิเช่น การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยลู์กค้าสัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ 
(Fully Outsourced Contact Center Management Service) การให้บริการระบบศูนยบ์ริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility 
Outsourced) การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) และการให้บริการบาํรุงรักษาศูนยใ์ห้บริการ
ขอ้มูล (Maintenance Service) ซึงเป็นผลใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้เพิมขึนจากร้อยละ 14.30 เป็นร้อยละ 17.00 ในปี 2559  โดยในปี 2560 นัน บริษทั
ยงัคงเนน้กลยุทธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนาํเสนอบริการใหม่ๆ เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
 
สายธุรกจิทไีม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สายธุรกจิ Utilities and Transportations 

หนึงในปัจจยัหลกัทีช่วยผลกัดนัใหธุ้รกจิในกลุ่มบริษทัสามารถเติบโตขึน คือสายธุรกจิ Utilities and Transportations ในปีนีรายได้จากการขาย 
และบริการเติบโตขึนเป็น 3,350 ลา้นบาท จาก 2,991 ล้านบาทในปีทีผ่านมา หรือสูงขึนร้อยละ 12.00 โดยในปี 2559 รายได้จากการขายและ
บริการทีปรับตวัสูงขึนเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกจิใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ 
ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ “CATS”  ซึงในปีนี CATS มีจาํนวนเทียวบินเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองเป็น 95,715 เทียวบิน จาก 86,616 เทียวบินใน
ปีทีผ่านมา หรือสูงขึนร้อยละ 10.50   นอกจากนี  บริษทัมีเป้าหมายในการขยายธุรกจิประเภท  Utilities   and   Transportations โดยในปัจจุบัน 
บริษทั  สามารถ  ยู-ทรานส ์จาํกดั หรือ “SUT” อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทงัในประเทศไทยและประเทศเพือน
บา้น โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานนาํ และธุรกจิสายส่งไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยใน
ปัจจุบนั บริษทัไดรั้บอนุมติัจากทางรัฐบาลกมัพูชาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เมกะวตัต ์ในพืนทีเกาะกง ซึงบริษทักาํลังจะเข้า
เจรจาเพือลงนามใน Project Development Agreement (PDA) กบัประเทศกมัพูชา และบริษทัอยู่ระหว่างการเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยหรือ EGAT (ผูรั้บซือไฟฟ้า) และคาดว่าจะมีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจการรับซือไฟฟ้า (MOU of  Tariff) โดยเร็ว 
 
สายธุรกจิ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย และบริการของสายธุรกจิ Technology Related Services ในปี 2559 ลดลงเป็น 684 ล้านบาท จาก 1,546  ล้านบาทในปีกอ่น
หนา้ การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากรายได้ทีลดลงของบริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั หรือ  “SE”  เนืองจากยอดแลกซือคูปองทีวี
ดิจิตอลมีจาํนวนทีลดลงจากปีกอ่น จึงส่งผลรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการลดลงร้อยละ 44.50  หากเทียบกบัปีทีผ่านมา  อย่างไรก ็
ตาม รายได้ของบริษทั วิชัน แอนด์  ซีเคียวริตี ซิสเต็ม หรือ  “VSS”  ได้ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 48.96 โดยในปีทีผ่านมา VSS ได้ลงนามใน
โครงการใหม่เป็นมูลค่ากว่า 700 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 2,101 ลา้นบาท เป็น 25,216  ลา้นบาท หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 7.69 จากปีกอ่นหน้า 
สินทรัพยห์มุนเวียนปรับลดลง 2,345 ลา้นบาท เป็น 17,044 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับตวัลดลงของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน อย่างไรกต็าม 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับเพิมขึนเล็กนอ้ยเป็น 8,172 ลา้นบาทในปีนี จาก 7,928 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา  
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนเป็น 2,211 ลา้นบาท จาก 1,999  ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือเพิมขึนร้อยละ 10.60 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้รวม 8,998 ลา้นบาท ลดลง 1,929 ลา้นบาท เทียบกบัสินปีทีผ่านมา การลดลงของลูกหนีการค้า
มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกจิ Mobile Multimedia และสายธุรกจิ ICT Solution and Service 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถื้อหุน้) ปรับตวัลดลงเป็น 2.19 เท่า จาก  2.28 เท่าในปี
กอ่นหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็น 1.67 เท่า จาก 1.75 เท่าในปี 2558 ซึงมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน รวมถึงหุน้กูร้ะยะยาว เพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกจิ 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที 1.24 เท่า ซึงอยู่ในระดับคงเดิม เมือ
เปรียบเทียบกบัปีกอ่นหนา้  

บ ริษัท ฯ  มีก ระแ สเ งิ น สดจ า ก กิจ ก รรม ดํา เ นิ นง า นอ ยู่ ที  3,622 ล้า นบ า ท   ก ระแ ส เ งิ น สดสุท ธิใช้ไ ป ใน กิจ ก ร รมล ง ทุ น 1,773  
ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน 1,665 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปีนีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 212 ล้านบาท 
เป็น 2,210 ลา้นบาท 

แหล่งทมีาของเงินทนุ (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผูถื้อหุน้รวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 7,907 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นหนา้ 411 ลา้นบาท ในขณะที
กาํไรสะสมในส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 5,105 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ ลดลงเป็น 17,309 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการการลดลงของเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบันการเงิน 
รวมถึงหุน้กูร้ะยะยาว  
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รายละเอยีดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าทีบริหาร  และเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน)  
 

 รายละเอยีดคณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ 
-  ประธานกรรมการ 

-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

-  ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 เม.ย. 2551) 

 
 
 

 
 

78 - ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)  
 สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
 มหาวิทยาลยันอร์ธเวสเทอร์น  ชิคาโก  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต)  
 สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
 สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต)  
 (เกยีรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)                    

รุ่นที 32 จากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2532 
-  หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2548 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 

Program  ปี 2548 

- 
 
 

- 2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
 
 

2550-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 
 

255-ปัจจุบนั 
 

2550-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2545-ปัจจุบนั 
2542-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
ทีปรึกษาอาวุโส 
ทีปรึกษาอาวุโส 
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
นายกสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
บมจ. ลินเด ้(ประเทศไทย) 
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
บมจ. ปตท. 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 
 
 
บจก. ไทยไลท้บ์ล๊อคแอนดแ์พเนล 
 
บจก. ชชัวาลย-์รอยลัแฮส โคนิง 
บจก. ซีทีแลนด ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
บจก. เวสท ์โคสท ์เอ็นจิเนียริง 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ  
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2. นายประดัง  ปรีชญางกูร 
-  รองประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
-  กรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 เม.ย. 2551) 

82 -  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)               

รุ่นที 31 จากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตรการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีใหม่ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ 

(DCP) 
ปี 2547 

- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  ปี 2548 
 

0.05% 
500,000 หุน้ 

 

- 2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
 

รองประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ /  
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 12 ก.พ. 2542) 
 

 

80 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)                
University of Southern California  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการคลงั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  ปี 2546 

 0.09% 
 927,750 หุน้ 

 

- 2542-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 

 
 
 

 
 

อดีต 
 

อดีต 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  
นกับริหาร 11 
ผูอ้าํนวยการกองงบประมาณ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 
 

 
 
สาํนกังบประมาณ  
 
สาํนกังบประมาณ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
 อดีต 

 
 อดีต 

 

ฝ่ายความมนัคง 
 เจา้หนา้ทีวิเคราะหง์บประมาณ 7    
 กองวิเคราะห ์3 
 พนกังานงบประมาณ   
 กองงบประมาณฝ่ายสาธารณูปการ 

 
สาํนกังบประมาณ 
 
สาํนกังบประมาณ 
 

4. นายปริญญา  ไววัฒนา 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 27 เม.ย. 2553) 
 

 

69 -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2548   
-  หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2548 
-  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2549  
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal   

Control and Risk Management  (MIR)  ปี 2551 
- หลักสูตร  Role of Compensation Committee 

(RCC) 
ปี 2553    

0.01% 
140,000 หุน้  

 

- 2553-ปัจจุบนั 
 
 

 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

2548-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบั
ดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกาํกบั
ดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 

 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
 
 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 
 
 
 
 

 
 
 

5. 
 

นางศิริเพ็ญ  วิไลลกัษณ์ 
-  กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

77 หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ปี 2547 

0.59% 
5,960,250 หุน้ 

 
 

มารดาของ 
นายเจริญรัฐ  
นายวฒันช์ยั 

และ  
นายธนานนัท ์

2536-ปัจจุบนั 
 

 
 
 

 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
 

2518-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
บจก. สามารถวิศวกรรม 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
และบริษทัในกลุ่ม 

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

56 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 The University of Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 19 จากสถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันา

เมือง (มหานคร รุ่นที 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง   
ปี 2555 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที 18 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
ปี 2548-2549 

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี 

 - หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
   ปี 2547 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) 
   ปี 2547   
 

11.20% 
112,734,960 

หุน้ 
 
 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็  

และพีชายของ 
นายวฒันช์ยั และ 

นายธนานนัท ์

2538-ปัจจุบนั 
 

2536-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

2546-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
 
 
 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
และบริษทัในกลุ่ม 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้อง
ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน (ดูรายละเอียด
ในข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและ

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
 

2543-2556 

 
 

กรรมการ 

ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที
เกยีวขอ้ง) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส ์

7.  นายวัฒน์ชัย วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการผูอ้าํนวยการบริหาร 
 ความเสียง 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน 
- รักษาการประธานสายธุรกจิ 

Call Center 
- รักษาการประธานสายธุรกจิ 

Utilities and Transportations และ 
Technology Related Services  

-  ประธานสายธุรกจิ Mobile 
Multimedia 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 
 
 

54 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Management Program  
 จากประเทศองักฤษ  ปี 2528 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Strategic Planning & 

Implementation, University of Michigan Business 
School  ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2547 

- ปริญญาบตัร หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที 21 จากวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร ปี 2551-2552 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 11  จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นที 15 จากวิทยาลยัการยุติธรรม สาํนกังาน
ศาลยุติธรรม ปี 2554-2555 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน รุ่นที 2  โดยความ
ร่วมมือระหว่างสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สาํนกังาน ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 

12.52% 
126,005,535

หุน้ 
 

 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็ และ

นอ้งชายของ 
นายเจริญรัฐ  

และพีชายของ 
นายธนานนัท ์

 

2543-ปัจจุบนั 
2536-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
พ.ค. 2557-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 
 
 

2546-ปัจจุบนั 
พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 

 
 

2546-ธ.ค.2558 
 

2548-ธ.ค.2558 
2543-ปัจจุบนั 

 
2539-ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 
รักษาการประธานสายธุรกจิ Call Center 
รักษาการประธานสายธุรกจิ Utilities 
and Transportations และ Technology 
Related Services  
ประธานสายธุรกจิ Mobile 
Multimedia 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2556 

 - หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง
(บยป.) รุ่นที 5 จากวทิยาลยัการยุติธรรมทางการ
ปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที 6 จากสถาบนัวทิยาการพลงังาน ปี 2558 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที 2 จาก
สถาบนัวิทยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม ปี 2558 

พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั

2556-พ.ค.2559 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

 
 

2543-2556 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสียง  
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร  
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

 
 
กรรมการ 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
 
 
 
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั นแนล โฮลดิ ง 
และบริษทัในกลุ่ม 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้อง
ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน (ดูรายละเอียด
ในข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที
เกยีวขอ้ง) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส ์

8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- รองประธานกรรมการพฒันา

เพือความยงัยืน 
 

66 - ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2543 

- - 2543-ปัจจุบนั 
2539-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 

 
 

รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองประธานกรรมการพฒันาเพือ
ความยงัยืน 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ:  20 ก.พ. 2539) 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 
Program  ปี 2543 

 
2541-ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 

พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

2551-พ.ค. 2559 
ส.ค. 2557-ธ.ค. 2558 

2548-ธ.ค. 2558 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

2543-2556 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร      
ความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแล
กจิการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 
 
 
วิทยากร 
 
กรรมการ 

 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้อง
ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน  (ดูรายละเอียด
ในข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทั   ที
เกยีวขอ้ง) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
 (IOD) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส ์

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

9. นายธนานันท์ วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
- รองประธานกรรมการบริหาร 

ฝ่ายกลยุทธ์องคก์ร 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ :  20 เม.ย. 2559) 
 

50 
 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
 University of Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์     
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)          
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ปี 2547 

2.98% 
30,012,100 

หุน้ 
 

 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็ และ

นอ้งชายของ 
นายเจริญรัฐ  

และนายวฒันช์ยั 
 

เม.ย. 2559-ปัจจุบนั 
ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั 

 
2550-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2549-พ.ย. 2558 
 
 

 
 

เม.ย. 2559-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

2546-พ.ย. 2558 
2548-พ.ย. 2558 
2556-พ.ย. 2558 

 
2555-พ.ย. 2558 

 
2549-พ.ย. 2558 
2546-เม.ย. 2559 

 

 

กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร -  
กลยุทธ์องคก์ร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President)   
สายธุรกจิ Mobile Multimedia 
 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการสาย
ธุรกจิโทรศพัทเ์คลือนที 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ   

 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 

 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 

 
 

บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
และบริษทัในกลุ่ม 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้อง
ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ดูรายละเอียดใน
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทั ที
เกยีวขอ้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 รายละเอยีดเจ้าหน้าทบีริหาร  ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ (*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหาร : 25 ก.พ. 2536) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลกัษณ์ 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหาร : 25 ก.พ. 2536) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหาร : 20 ก.พ. 2539) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

4. นายธนานันท์ วิไลลกัษณ์ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหาร : 28 ก.พ. 2550) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ (*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. นายจง  ดิลกสมบัติ 
- กรรมการบริหาร 
-   กรรมการพฒันาเพือความ     
    ยงัยืน   
-   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
    สายธุรกจิ ICT Solutions and  
  Services 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น          
กรรมการบริหาร : 19 มี.ค. 2555) 

57 - 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 – 
Premier Provider of Business Intelligence ปี 2552 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Executive Development 
Program  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2548 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)           
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ปี 2547 

- หลักสูตร Capital Market Leader Program สําหรับ
ผูบ้ริหารระดับสูง ขององค์กรตลาดทุนไทย โดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ร่วมกบัสถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปี 2557 

-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 57 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ ปี 2558 

 

- 
 

 

- 
 

2555-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2552-พ.ค. 2559 

 

 
2555-ปัจจุบนั 

 
2556-ปัจจุบนั 

พ.ค. 2559-ปัจจุบนั
2555-พ.ค. 2559 
2548-พ.ค. 2559 
2548-พ.ย. 2558 
2546-พ.ย. 2558 
2546-ม.ค. 2555 

 

 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายธุรกจิ ICT Solutions and Services 
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ
กาํกบัดูแลกจิการ 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 บมจ. สามารถเทลคอม 
    
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถเทลคอม  
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

 
 
 
 
 บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเกยีวขอ้ง  
 ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ดูรายละเอียด 
 ในขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและ 
 ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทั  
 ทีเกยีวขอ้ง)  

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ (*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

6. นายประชา  พัทธยากร 
-   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (บญัชีและการเงิน) 
-   กรรมการพฒันาเพือความ    
    ยงัยืน  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหาร :  1 พ.ค. 2554) 
 

53 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกจิระหว่างประเทศ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
- 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 หุน้ 

 

- 2554-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2555-พ.ค. 2559 

 

 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
2548-2554 

ส.ค.2558-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 

 
พ.ย. 2556-ปัจจุบนั 
ส.ค.2558-ก.พ.2559 

2555-ส.ค.2558 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(บญัชีและการเงิน) 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
ความเสียง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ   
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
ความเสียง 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
 บมจ. อีเทอร์นิตี แกรนด ์โลจิสติคส ์
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 รายละเอยีดเลขานุการบริษัทฯ  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ (*) 
(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางจิรวรรณ  รุจิสนธิ   
- ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เลขานุการบริษัทฯ : 19 ธ.ค. 2557) 
 

42 -  ปริญญาโท (บริหารธุรกจิ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี (บริหารธุรกจิ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

-  หลกัสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ปี 
2549 

-  หลกัสูตรพืนฐานสาํหรับผูเ้ริมปฏิบติังาน
เลขานุการบริษทั (FPCS) รุ่นที 18  จากสมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย  ปี 2551 

-  หลกัสูตร Operation Excellent Program จาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2551 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) Class 14  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2552 
 

0.001% 
7,600 หุน้ 

 
  

- พ.ค. 2558-ปัจจุบนั 
ธ.ค. 2557-ปัจจุบนั 

2543-พ.ย. 2557 
 

กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตังนางจิรวรรณ  รุจิสนธิ  เป็นเลขานุการบริษัทฯ  โดยมีบทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบ ดังน ี
 
1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอืนทีเกยีวขอ้ง 
2. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทงัใหค้าํแนะนาํแกก่รรมการเกยีวกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 
3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทังดูแลและประสานงานให้มีการ

ปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกยีวขอ้ง   
4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก ่ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อ

หุน้ รายงานประจาํปีของบริษทัฯ เป็นตน้ 
5. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  รวมทงัจดัส่งสาํเนารายงานดังกล่าวใหป้ระธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนนั 
 
ในกรณีทีเลขานุการบริษทัฯ พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผูที้
จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ คนใหม่ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังภายใน 90 วนั นับแต่วนัทีเลขานุการบริษทัฯ คน
เดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบัติหน้าทีแทนในช่วงเวลา
ดงักล่าว  

 

บริษัทฯ ได้กาํหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังน ี
 

1. มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกจิของบริษทัฯ 
2. เขา้ใจบทบาทหนา้ทีของเลขานุการบริษทัฯ 
3. มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎหมาย  กฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชนส่์วนตวัจากโอกาสทางธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทงัเกบ็รักษาความลบัของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี  
5. มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษทัฯ 
6. มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 
7. มีประสบการณ์ทาํงานดา้นเลขานุการบริษทัฯ อย่างนอ้ย  3-5 ปี 

 
โดยในปีทผ่ีานมาเลขานุการบริษัทฯ เข้าอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ เพือเพิมพูนความรู้  อาท ิ
  “การจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
  “การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทีมีนยัสาํคญั (MT) และการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั (RPT) ของบริษทัจดทะเบียน” ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
  “สิทธิและหนา้ทีของผูถื้อหุน้: บนมิติ หยิน-หยาง: ขาว-ดาํ ทาํในสิงทีถูกตอ้ง” ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
  “Workshop เตรียมความพร้อมกอ่นการประเมินความยงัยืน” รุ่นที 4 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมดัระวงั เกราะคุม้กนักรรมการ” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  “การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม” ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  “เทคนิคการจดัการอินไซดแ์บบฉบบันกับริหารมืออาชีพ” ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  หลกัสูตรการวิเคราะหค์วามเสียงและประเด็นสาํคญัดา้นความยงัยืน รุ่นที 3 ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  SET Social Impact Day 2016: Sustainable Consumption Reform the Next Growth ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 รุ่นที 1 ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
  หลกัสูตรการประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่นที 3 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  หลกัสูตรการจดัการทาํรายงานแห่งความยงัยืน (Sustainability Reporting) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
  AGM Checklist ปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
  “มือใหม่ หดัทาํรายงานความยงัยืน” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษทัทีเกยีวข้อง ของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทท ี  
เกยีวข้อง 

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 

SC
(1)

 

SIM
(1)

 
SM

S(2)
 

BU
G(2)

 
TC

N(2)
 

IM
P(2)

 

ZA
(IM

IT)
(2)

 

S2
A 

PK
(3)

 
ST

C(1)
 

SC
S(5)

 
SC

T(5)
 

SB
S(5)

 
TT

N(5)
 

    P
N(5)

 
SIF

(5)
 

ST
W(5)

 

SA
ET

(5)
 

PT
N(5)

 

OT
O(1)

 
OT

P (6
) 

OT
OC

(6)
 

CA
TS

(8)
 

KP
P(8)

 
SU

T 
SE

C 
VS

S SE
 

CIO
(7)

 
SIH

 

SR
T 

TE
DA

(9)
 

TS
(10

)  
SW

2P
(9)

  

SU
M(9)

  
NM

D(5)
 

ITA
B(11

) 

I-S
PO

RT
(3)

 
I-S

PO
RT

 M
(4)

 
CS

 
EN

T(3)
 

SL
A(13

)  
NS

T(12
) 

SS
TV

 (4)
 

VI
H 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ x                                             
2.  นายประดงั  ปรีชญางกูร /                                             
3. นายเสรี  สุขสถาพร /                                             
4.  นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ /                           /                 / 
5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ /, // /        // x x x x x  x x x / x  / x x x  x x x x   x x     x   x  x 
6.  นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ /, //   /, // x x x x x x x // / / / / / x / / / /   / / / /  / / / /   / /   x x / x   x / 
7.   นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ /, //            //   / / /     / / /   / / / / / / / x x             
8.   นายปริญญา  ไววฒันา /                                             
9.   นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ /, //    /       //            /    /     / /          /    / / 
10.  นายจง  ดิลกสมบตั ิ //, ///    /     // / / / / / / / / /            /           / /   
11.  นายประชา  พทัธยากร //, /// // / /  / / / /           /  /          / /             

 

หมายเหต ุ 1) x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ,   //  =  กรรมการบริหาร,  ///  =  ผูบ้ริหาร 
 2) รายชือบริษทั  ประกอบดว้ย 

1. SC =    บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  2. SIM =   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 3.    SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 4.      BUG  =    บจก. สามารถ มลัติมีเดีย   
5. TCN =    บจก. เทเลคอนเนค  6. IMP        =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 7.    ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย   8. S2A =    บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 
 9. PK =   บจก. โฟอินิแคส 10.  STC =    บมจ. สามารถเทลคอม 11.    SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 12.    SCT        =    บจก. สามารถคอมเทค 
13. SBS =   บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส 14. TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 15.    PN =    บจก. พอสเน็ท           16.    SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต 
17. STW =   บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 18. SAET    =   บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 19.    PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 20.    OTO     =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
21. OTP   =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 22. OTOC   =   บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23.    CATS     =    บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 24.    KPP           =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
25. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์ 26.    SEC =    บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 27.    VSS         =    บจก. วชินั แอนด์ ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 28.    SE =   บจก. สามารถวศิวกรรม 
29.    CIO =   บจก. คอนแทค-อิน-วนั 30.    SIH         =    บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง 31.     SRT          =    บจก. สามารถ เรดิเทค 32.    TEDA   =   บจก. เทดา้ 
33.    TS    =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 34.   SW2P      =   บจก. สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ 35.    SUM   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 36.   NMD      =   บจก. เน็ท มีเดีย 
37.    ITAB   =   บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 38.   I-SPORT      =   บจก. ไอ-สปอร์ต 39. I-SPORT M  =   บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 40. CS =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 
41. ENT =    บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 42. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 43.  NST = บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 44. SSTV =   บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชินั 
45. VIH =   บจก. วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิ ง            

3) (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SIM (3)  ถือหุ้นทางตรงโดย BUG และไดม้ีการจาํหน่ายหุ้นทีถอือยูท่งัหมดให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิม เมือวนัที 16 มกราคม 2560 (4)    ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT  

 (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย STC (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH (9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (10)   ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA 
 (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCT (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 
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รายชือของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
 

รายชือกรรมการ / อนุกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสียง 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแล 

กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
พัฒนาเพือความ

ยังยืน 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ x  /   x  

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร /  x  / /  

3. นายเสรี  สุขสถาพร /  /  x /  

4.    นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์ /       

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ / x  x    

6. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ / /  /   x 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ / /  / /  / 

8.    นายปริญญา ไววฒันา /    /   

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ / /  /   / 

10. นายสมหมาย ดาํเนินเกยีรติ        

11. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์       / 

12.  นายจง  ดิลกสมบติั  /     / 

13.  นายประชา  พทัธยากร       / 

14. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม  /     / 

15. นางโรสลินด ์ เจริญวงศ ์       / 

16. นางผ่องศรี  สลกัเพชร       / 

17. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ       / 

18. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ         / 
หมายเหตุ x  =  ประธานกรรมการ     ,    /  =  กรรมการ  
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รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ  เจ้าหน้าทบีริหาร  และเลขานุการบริษทั ของบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัของบริษทัฯ (*) 
 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (“SIM”) 
 
 รายละเอยีดคณะกรรมการ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายปิยะพันธ์  จัมปาสุต 
-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 1 มี.ค. 2559) 
 

68 -   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

-   นิติศาสตรมหาบณัฑิตกติติมศกัดิ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

-    พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต  
     (รัฐประศาสนศาสตร์)  
     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
-    นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
    -  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ     
       (DCP) ปี 2551 

- 
 
 

- มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 - 2554 
 
 
 
2555 - ปัจจุบนั  
2539 - ปัจจุบนั 

2551- 2554 
 

2549 - 2554  

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ประธานกรรมการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
 
 
 
บมจ. เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชนั 
บริษทั พี เอส เมมเบอร์ จาํกดั 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) 
บริษทั ขนส่ง จาํกดั (บขส.) 

2. ดร. โชติวิทย์  ชยวัฒนางกูร 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
   กจิการ 
 
-  กรรมการสรรหาและ 

69 - ปริญญาเอก  Ph.D. Electrical Engineering 
   University of Minnesota  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  M.S. Electrical Engineering 
   University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

0.07% 
3,000,000 

หุน้ 
 

- 2552 - ปัจจุบนั 
2546 - 2552 

2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 
 
 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

   กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ปี 2547 

 

 
 

 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
 
 
บจก. กรีนสปอต 
บจก. บีไอทีไอซี 
บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

50 - Mini MBA  บริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี   บริหารธุรกจิ (การบญัชี)    
  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  ปี 2547 

0.02% 
800,000 

หุน้ 
 
  

- 2552 - ปัจจุบนั 
 

2551 - 2552 
2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 

2548 - 2551 
 

 
2557 - ปัจจุบนั 

 

 
 

2544 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการบริหาร 

 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  
 

 
บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 
 

 
 
บจก. สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี 

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  
-  กรรมการ 
-  กรรมการบริหารความเสียง 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็ 
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. 
 

นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
-  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
-  ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.18% 
7,781,000 

หุน้ 
 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

 

6. นายประชา  พัทธยากร 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
-  กรรมการบริหาร  
-  กรรมการบริหารความเสียง 
-  กรรมการพฒันาเพือความ

ยงัยืน 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 13 ส.ค. 2558) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 
 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
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หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

7. นางสุกญัญา วนิชจักร์วงศ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด 
  ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 12 พ.ย. 2558) 

50 - ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ 
(International marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ 
ประเทศญีปุ่น 

- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสือมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 
(DCP) ปี 2556 

0.34% 
14,900,000  

หุน้ 

  นอ้งสาวของ 
นายเจริญรัฐและ 

นายวฒันช์ยั 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2556 - 6 พ.ย. 2558 
2556 - ปัจจุบนั 

 
2556 - เม.ย. 2559 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
2552 - 2559 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพฒันา
เพือความยงัยืน / กรรมการบริหาร 
ความเสียง 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง / 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของ 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
(ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่ง
ของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย
และบริษทัทีเกยีวขอ้ง จากแบบ 56-1 และ
รายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ 
ไอ-โมบาย) 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

8. นายจักรกฤช จารุจินดา  
- กรรมการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 1 ม.ค. 2559) 

58 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั     
รามคาํแหง  

- Executive Development Program (EDP4)  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- Leadership Development Program (LDP III)  
สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงกลุ่ม ปตท. 

- Leadership, Innovation and Strategy Program 
(LIS) General Electric Company ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 
(DCP) ปี 2556 

0.10% 
4,507,700 

หุน้ 

- ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
ก.ค. 2559 - 31 ต.ค. 

2559 
ม.ค. 2559 - 31 ต.ค. 

2559 
 
 
 

ม.ค. 2559 - 31 ต.ค. 
2559 

 
 
 

2554 - 31 ธ.ค. 2558 

กรรมการ   
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย Channel 
Management (Sell-In) 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ 
บริหารความเสียง  
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ประธานสายธุรกจิ Mobile Multimedia 
 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
 
บจก. ปตท. บริหารธุรกจิคา้ปลีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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 รายละเอยีดเจ้าหน้าทบีริหาร  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
 

ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร: 
30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.18% 
7,781,000 

หุน้ 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

2. นางสุกญัญา วนิชจักร์วงศ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด 
  ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 12 พ.ย. 2558) 

50 - ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ 
(International marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ 
ประเทศญีปุ่น 

- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสือมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 
(DCP) ปี 2556 

0.34% 
14,900,000  

หุน้ 

  นอ้งสาวของ 
นายเจริญรัฐและ 

นายวฒันช์ยั 
 

พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
 

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2556 - 6 พ.ย. 2558 

2556 - ปัจจุบนั 
 

2556 - เม.ย. 2559 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

2552 - 2559 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
พฒันาเพือความยงัยืน / 
กรรมการบริหาร 
ความเสียง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง / 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 
 

 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวข้องของ บมจ . 
สามารถ ไอ-โมบาย (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

       
 
 

 ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้อง จากแบบ    
56-1 และรายงานประจําปี 2559 ของบมจ. 
สามารถ ไอ-โมบาย) 

3. นายธวัชชัย มาจิตนภากลุ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส     
   Corporate Planning and 
   Warehouse 
- รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย  
   Product & Marketing 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร 

: 1 ก.ค. 2559) 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 
(วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - ก.ค. 2559-ปัจจุบนั 
 

ก.พ. 2559 –ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

2550-2559 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย Product & 
Marketing 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส Corporate 
Planning and Warehouse 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผูจ้ดัการส่วนสนบัสนุนปฏิบติัการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 
 
 
 
 
 
บจก. ปตท. บริหารธุรกจิคา้ปลีก 

4. นางสุมลทพิย์  ศรีเมฆ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร 
: 30 ก.ย. 2546) 
 

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

- - 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. นางสาวกสุุมา  เกดิผล 

- รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร 
: 1 มี.ค. 2557) 
 

46 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั 
มี.ค. 2557 - เม.ย. 2558 

2549 - 2556 
 
 
 

2556 - ก.พ. 2557 
 
 
 
 

พ.ค. 2558  - ปัจจุบนั 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย - วางแผน
และบริหารการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย - การเงิน
และการบญัชีและเลขานุการบริษทั 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

 
 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
 
 
 
 
บจก. ไอ-สปอร์ต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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 รายละเอยีดเลขานุการบริษัท  ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SIM (**) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวบุญรัตน์   มงคลรัตนกร 
- เลขานุการบริษทั SIM 
- เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
เลขานุการบริษัท: 31 ต.ค. 2546) 
 

54 - Mini MBA บริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัสาํหรับ

เลขานุการบริษทั  ปี 2546   
-  Internal Auditing Certificate Program  

จากสภาวิชาชีพบญัชี  ปี 2546    
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตบญัชีชนัสูง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2529    
 

(หนา้ทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั SIM 
สามารถดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. 
สามารถ ไอ-โมบาย) 

0.0016% 
70,000 หุน้ 

 

- พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั 
ส.ค. 2556 - ปัจจุบนั 
2546 - ก.ค. 2556 

 
2546 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
เลขานุการบริษทั SIM 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการบริษทั SIM 
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SIM 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  ในบริษัทย่อยทีประกอบธุรกจิหลักของบริษัทฯ (*) 
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัททเีกยีวข้อง  ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 
 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัททีเกยีวข้อง 

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 

SIM
 

SM
S 

BU
G 

ZA
 (IM

IT)
 

TC
N 

I-S
PO

RT
 (1)

 
EN

T(1)
 

IM
P 

I-S
PO

RT
 M

 (2)
 

SS
TV

 (2
)  

S2A
 

PK
 (3)

 
SC

 
ST

C 
SC

T 
SB

S 
OT

O SE
 

PN
 

SC
S 

SIF
 

SA
ET

 
SU

T 
SE

C 
CA

TS
 

KP
P CS
 

CI
O 

TT
N 

ST
W 

SIH
 

SR
T 

OT
P 

PT
N 

VI
H 

VS
S 

OT
OC

 
TE

DA
 

TS
 

SU
M 

SW
2P

 
SL

A 
NS

T 
NM

D 
ITA

B 

 1. นายปิยะพนัธ์  จมัปาสุต X, ///                                          
 2. ดร.โชติวทิย ์ ชยวฒันางกูร ///                                          
 3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ ///                                          
 4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ /            // // X X / X X X  X X X / X X X X X X X X X X     X X  X   
 5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ // X X X X X X X X X X X // // / / / / / / X / / / / / / / / / / /  / /     / /     
 6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  // / / /  / / / / / / /     /                /    /         
 7. นายจกัรกฤช จารุจินดา /                                             
 8. นายประชา พทัธยากร // / / /    /   / / ////    /                    / / /       
 9. นายธวชัชยั  มาจิตนภากลุ ////                                             
 10. นางสาวกุสุมา เกดิผล ////                                               
 11. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ ////                                             
หมายเหต ุ            1.  X  =   ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,   //  =   กรรมการบริหาร,  ///  =   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ,     ////  =  ผูบ้ริหาร 

   2.  รายชือบริษทั ประกอบดว้ย 
1. SIM    = บมจ. สามารถ ไอ -โมบาย 2. SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส     3. BUG = บจก. สามารถ มลัติมีเดีย   4. ZA = บจก. ซีเคียวเอเชีย 

   5. TCN = บจก. เทเลคอนเนค 6. I-SPORT = บจก. ไอ-สปอร์ต   7. ENT = บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 8. IMP = บจก. ไอ-โมบาย พลสั                      
  9. I-SPORT M   = บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 10. SSTV = บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชินั 11. S2A = บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 12. PK = บจก. โฟอินิแคส 

13. SC = บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  14. STC = บมจ. สามารถเทลคอม                 15. SCT = บจก.  สามารถ คอมเทค   16. SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส   
17. OTO = บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์  18. SE = บจก. สามารถวศิวกรรม   19. PN    = บจก. พอสเน็ท 20. SCS     = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ   
21. SIF = บจก. สามารถ อินโฟเนต   22. SAET = บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค   23. SUT = บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์  24. SEC = บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์   
25. CATS  = บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ   26. KPP = บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  27. CS = บจก. แคมโบเดีย สามารถ   28. CIO      = บจก. คอนแทค -อิน-วนั   
29. TTN = บจก. ไทยเทรดเน็ท   30. STW       = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   31. SIH = บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง   32. SRT = บจก. สามารถ เรดิเทค   
33. OTP = บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล   34. PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 35. VIH = บจก. วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิ ง   36. VSS = บจก.วชินั  แอนด ์ ซีเคียวริตี  ซีสเต็ม 
37. OTOC = บจก. วนัทูวนั แคมโบเดีย 38. TEDA = บจก. เทดา้ 39. TS = บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 40. SUM = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
41. SW2P = บจก. สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ 42. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 43. NST = บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 44. NMD = บจก. เน็ท มีเดีย 
45. ITAB = บจก. ไอที แอ๊บโซลุท    

3. (1)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั       (2)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั         (3)  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั และไดม้กีารจาํหน่ายหุ้นทีถอือยูท่งัหมดให้กบัผูถ้อืหุ้นเดิม เมือวนัที 16 มกราคม 
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บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชือของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 
 

รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก (*) 
 

- ไม่มี - 
 
หมายเหต ุ (*) บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก ซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท SIM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชือกรรมการ / กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ
บริษัท 

 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสียง 

คณะกรรมการ 
กาํกบั 

ดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาเพือความ

ยังยืน 
 

1. นายปิยะพนัธ์  จมัปาสุต X  /     
2. ดร.โชติวิทย ์  ชยวฒันางกูร /  X  X /  
3. นายคนัธิศ   อรัณยกานนท ์ /  /  / X  
4. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ ์ /   /    
5. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์ / X  X    
6. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ / /  / / / X 
7. นายจกัรกฤช  จารุจินดา /       
8. นายประชา   พทัธยากร / /  /   / 
9. นางสาวบุญรัตน ์  มงคลรัตนกร       / 

 
หมายเหตุ          X  =   ประธานกรรมการ,  /  =  กรรมการ  
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บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) 
 

 รายละเอยีดคณะกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที  31 ธันวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายสมบัติ  อทุยัสาง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

80 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นกัเรียนทุนโคลมัโบ (ศึกษาดูงานคมนาคมและ
ขนส่งทีประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2513-2514) 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม 
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที 1, วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 10,  
 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (วตท.) 
- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP)  ปี 2548 
- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ(ACP) ปี 2556 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

ปี 2556 
 

0.081% 
500,000 หุน้ 

- 2551-ปัจจุบนั 
2551-2555 

 
 

2556-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559  ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2. พลเอกสัมพันธ์  บุญญานันต์ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 
 
 
 
 
 
 

73 - ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที 15 

- หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที 55 โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 35,  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 
- 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 หุน้ 

- 2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
ทีปรึกษา 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
บจก.ทิพยว์ารินวฒันา 
บจก.จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชนั (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

3. นายวิชัย  โภคาสัมฤทธิ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 21 เม.ย. 2554) 

 

67 - ปริญญาโท M.A. (Political Science), 
Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน 
และการเมือง, วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2547 

- หลกัสูตร Urban Development Management,  
ประเทศออสเตรเลีย 

  - หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP), 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี  
    2554 

 
 
 

0.016% 
100,000 หุน้ 

 
 

- 2554-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4. น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 
 

60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Competition & Strategy,  

มหาวิทยาลยั Harvard,สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

(Advanced Management Program : AMP) 
มหาวิทยาลยั Harvard, สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ 
(DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  ปี 2546 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 9,  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที 22, วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

-  หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตงั
ระดบัสูง รุ่นที 3, สถาบนัพฒันาการเมือง และการ
เลือกตงั สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงั 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันา
เมือง (มหานคร) รุ่นที 1, สถาบนัพฒันาเมือง (กทม.) 

 - หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที 4, วิทยาลยัการยุติธรรมทาง
ปกครอง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที 6, สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

  

- - 2551-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2551-2556 
 
 

2553-ปัจจุบนั 
พ.ย.2559-ปัจจุบนั 

 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

2532-2554 
 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ 
ทีปรึกษา 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานทีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส ์
บมจ.กลักุลเอ็นจิเนียริง 
 
 
 
บจก.ดรีมเฮา้ส์ 
บจก.เอ็นเตอร์เทนเมนท ์ทรี 
บจก.อาร์ พร็อพเพอร์ตี 
บจก.คุณหรีดคอร์ปอเรชนั 
บจก.เดอร์มา เบลล ์
บจก.110 วภิา 
มูลนิธิ สยามโซลเวย ์
บจก.โซลเวย ์เพอรอกซิไทย 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

  - หลกัสูตร RE - CU  CEO – PREMIUM IN 
MODERN REAL – ESTATE BUSINESS รุ่นที 2 

 (RE- CU 2) , สมาคมผูบ้ริหารธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     

5. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 
- กรรมการ  
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 29 เม.ย. 2547) 

 
 

61 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2548 
 

 

0.081% 
500,000 หุน้ 

 

- 2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2551-2556 
  
 

2544-ปัจจุบนั 
  
 
 

2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่สายงานเทคโนโลยี 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร 

บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 
 
 
บจก.ศูนยป์ระมวลผล 

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
-  กรรมการบริหารความเสียง 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 26 ก.ค. 2539) 

 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.462% 
2,854,600 หุน้ 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

7. นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
-  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  ความเสียง 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 26 ก.ค. 2539) 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.267% 
1,650,010 หุน้ 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

8. นายธนานันท์ วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 29 เม.ย. 2559) 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.008% 
50,000 หุน้ 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

9. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 1 ก.ค. 2541) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.024% 
150,000 หุน้ 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

10.  นายจง  ดิลกสมบัติ  
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
-  กรรมการบริหารความเสียง 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 11 ม.ค. 2555) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.065% 
400,000 หุน้ 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 

 รายละเอยีดเจ้าหน้าทบีริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที  31 ธันวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น

เจ้าหน้าทีบริหาร: 26 ก.ค. 2539) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.462% 
2,854,600 หุน้ 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น

เจ้าหน้าทีบริหาร: 26 ก.ค. 2539) 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.267% 
1,650,010 หุน้ 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

3. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 

เจ้าหน้าทีบริหาร: 1 ก.ค. 2541) 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.024% 
150,000 หุน้ 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

4. นายจง  ดิลกสมบัติ  
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น

เจ้าหน้าทีบริหาร: 11 ม.ค. 2555) 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.065% 
400,000 หุน้ 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
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เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

5. นายพรชัย  กรัยวิเชียร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่าย
การสือสารโทรคมนาคม 

- กรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 1 มี.ค. 2548) 

51 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 Bridgeport University  สหรัฐอเมริกา 

0.007% 
42,000 หุน้  

 
 

- 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2548-พ.ค.2559 

2555-2558 
 
 

2554 
 
 

2550-2553 
 

2548-2553 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
บริการเครือข่ายสือสารและสายธุรกจิ
บริการรับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่ายสายธุรกจิบริการ
เครือข่ายสือสารและสายธุรกจิบริการ
รับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกจิรับเหมา
ออกแบบติดตงัระบบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกจิบริการเครือข่าย
สือสาร 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ.สามารถเทลคอม 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเกยีวขอ้ง   
(รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย จากแบบ 
56-1 และรายงานประจําปี  2559 ของบมจ. 
สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

6. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์
ดา้น ICT 

- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 15  มี.ค. 
2559) 
 

  

49 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 

 

0.023% 
140,000 หุน้ 

 

- มี.ค. 2559- ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2553-พ.ค.2559 

 

 
 
 
 

 
ปัจจุบนั 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 

 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 กรรมการบริหารความเสียง 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 

 
 

 

 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

7. นายสุชาติ  ดวงทวี  
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

สายธุรกจิแอปพลิเคชนั
สนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 

- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 15  มี.ค. 2559) 

 

58 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 

0.075% 
466,000 หุน้ 

 

- ก.พ. 2560 -ปัจจุบนั 
 
 

มี.ค.2559- ม.ค.2560 
 
 

พ.ค.2559-ปัจจุบนั 
2553-พ.ค.2559 

 
 

 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุน 
ดา้นการประกอบธุรกจิ 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

      
 

ปัจจุบนั 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

 
 

บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

8. นางอรุณลกัษณ์  ดิลกวณิช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 1 ก.ย. 2546) 
 

58 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  Bridgeport University
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 
 

- 2546-ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 

9. นายดิลกพัฒน์  นิศามณีวงศ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและ

นกัลงทุนสัมพนัธ ์
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 1 ก.พ. 2557) 

 

47 - Master of Business Administration, Major Finance, 
Long Island University, School of Business, 
Booklyn campus, New York 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- 
 

- 2557-ปัจจุบนั 
 

2557-พ.ค.2559 
 

 
2545-2557 

 

 
 

ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงินและ 
นกัลงทุนสัมพนัธ ์
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 

 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 

 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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 รายละเอยีดเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที  31 ธันวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(**) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 นายสมชาย   บุญสุภาพร 
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 และเลขานุการบริษทั SAMTEL 
 

 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษัท SAMTEL : 
 28 ต.ค. 2546) 

 

59 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี สาขาบญัชีตน้ทุน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสูตรที 1 รุ่นที 
27 จากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี)  

- หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติัสาํหรับ
เลขานุการบริษทั รุ่นที 3 จดัโดย ศูนยว์ิจยักฎหมาย
และการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
(หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท   
SAMTEL สามารถดูได้จากรายงานประจาํปี  2559 
ของบมจ. สามารถเทลคอม) 

0.006% 
39,900 หุน้ 

 

- 2546-ปัจจุบนั 
 

2556-พ.ค.2559 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษทั SAMTEL 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ (*) 
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกยีวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัททีเกยีวข้อง 

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 

ST
C(1)

 

SC
S 

SC
T 

SB
S PN
 

TT
N 

ST
W SIF

 
SA

ET
 

NM
D 

ITA
B(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)
 

SIH
(5)

 
TE

DA
(6)

 
SW

2P
(6)

 
SU

M(6)
 

TS
(7)

 
KP

P(8)
 

CA
TS

(8)
 

CI
O(9)

 
SIM

(1)
 

SM
S(10

)  
BU

G(10
)  

IM
P(10

)  
TC

N (1
0) 

ZA
(IM

IT)
(10

) 

S2A
(10

) 

I-S
PO

RT
(11

)  
EN

T(11
)  

PK
(11

)  
I-S

PO
RT

 M
(12

)   
SS

TV
(12

)  
OT

O(1)
 

OT
P(13

)  
OT

OC
(13

)  
VI

H 

1.    นายสมบตัิ  อุทยัสาง X                                             
2.    พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต ์ /                                             
3.    นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ /                                             
4. นางสาวรพีพรรณ   เหลืองอร่ามรัตน์ /                                     /        
5.    นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ /                                             
6.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ /, // X X X X X X  X   X X    /, // X X  X X X X  X X  X / X /            / X  X 
7.    นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ /, // / / / / / / X /   /    /, // / /  / / / /  / /  / / / /, // X X X X X X X X X X X /   / 
8.    นายธนานนัท ์        วิไลลกัษณ์ /, //               /, //      / /     /  /     /       / /   / 
9.    นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ /, //   / / /          /, //  / / / / /  / X   X   /             / / /  
10. นายจง ดิลกสมบตั ิ /, // / / / / / / / /   / / /  //,#     /              /            
11.  นายพรชยั กรัยวิเชียร # / /       / /   /    /                            
12.  นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช #  /    / /     /                                 
13. นายสุชาติ ดวงทว ี #  /    /  /                                     
14.  นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช #                                             
15.  นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์ #           /                                  

 

 

หมายเหต ุ   1)      x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                         
  2)    รายชือบริษทั ประกอบดว้ย 

1. STC = บมจ.สามารถเทลคอม 
6. TTN = บจก.ไทยเทรดเน็ท 

2.  SCS =  บจก.สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 
7. STW  =  บจก.สมาร์ทเทอร์แวร์ 

3. SCT = บจก.สามารถคอมเทค 
8. SIF = บจก.สามารถ อินโฟเนต 

4.  SBS = บจก.สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส 
9. SAET =  บจก.สามารถ เอ็ด เท็ค 

5.   PN      =  บจก.พอสเน็ท 
10. NMD  =  บจก.เน็ท มีเดีย 

11.  ITAB = บจก.ไอที  แอ๊บโซลุท 12.  PTN     =  บจก.พอร์ทลัเน็ท 13. NST =  บจก.เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 14. SLA   = บจก.เอส แอล เอ เอเชีย 15. SC       =  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั 
16. SUT   = บจก.สามารถ ย-ูทรานส ์ 17.  SEC   =  บจก.สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18.  VSS      =  บจก.วชิชนั แอนด์ ซีเคียวริตี ซิสเต็ม  19. SE   = บจก.สามารถวศิวกรรม 20. SRT    =   บจก.สามารถ เรดิเทค 
21. CS   =    บจก.แคมโบเดีย สามารถ 22. SIH =  บจก.สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ ง 23. TEDA   =  บจก.เทดา้ 24. SW2P  =  บจก.สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ 25. SUM   =  บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
26. TS      =    บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 27. KPP =  บจก.กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 28. CATS   =  บจก.แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 29. CIO   =  บจก.คอนแทค-อิน-วนั 30. SIM    =  บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย 
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31. SMS  = บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 
36. S2A       =    บจก.ซิมทูแอสเซ็ท 

  41. SSTV    =    บจก.สยามสปอร์ต เทเลวชินั 

 
32. BUG =  บจก.สามารถ มลัติมีเดีย 
37. I-SPORT =  บจก.ไอ-สปอร์ต 
42. OTO  =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 
33. IMP  =  บจก.ไอ-โมบาย พลสั 
38. ENT =  บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
43. OTP  =  บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 

 
34. TCN   = บจก.เทเลคอนเนค 
39. PK       =  บจก.โฟอินิแคส 
 44. OTOC  = บจก.วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 

 
35.  ZA      =   บจก.ซีเคียวเอเชีย (เดิมชือ บจก.ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด) 
40. I-SPORT M = บจก.ไอ-สปอร์ต มีเดีย 
45. VIH     =   บจก.วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิ ง 
 

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 OT        
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บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 

รายชือของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

รายชือกรรมการ / อนุกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสียง 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาเพือความ

ยังยืน 

1. นายสมบติั     อุทยัสาง X       

2. พลเอกสัมพนัธ ์ บุญญานนัต ์ /  X  / X  

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน ์ /  /   /  

4. นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ /  /  X /  

5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ ์ /    /   

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ / /  /    

7. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์ / X  X    

8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ / /  /    

9. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ / /  /    

10. นายจง  ดิลกสมบติั / /  / /  X 

11. นายพรชยั  กรัยวิเชียร       / 

12. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช       / 

13. นายสุชาติ ดวงทว ี       / 

14. นางนิศาชล อุดมวงศว์ิวฒัน ์       / 

15. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ       / 

หมายเหตุ            x  =  ประธานกรรมการ,          /  =  กรรมการ 
 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 

 
 

203

 รายละเอยีดคณะกรรมการ บริษัท สามารถคอมเทค จาํกดั ณ วนัที  31 ธันวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
- ประธานกรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 3 พ.ค. 2538) 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.00008% 
2 หุน้  

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

2.  นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 3 พ.ค. 2538) 

 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.00008% 
2 หุน้ 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

3.  นายจง  ดิลกสมบัติ 
- กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 28 ธ.ค. 2555) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4.  นายพรชัย  กรัยวิเชียร  
- กรรมการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 12 ต.ค. 2550) 

 

51 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   Bridgeport University  สหรัฐอเมริกา 

- 
 

- 2550-ปัจจุบนั 
 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2548-พ.ค.2559 

2555-2558 
 
 

2554 
 
 

2550-2553 
 

2548-2553 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
บริการเครือข่ายสือสารและสายธุรกจิ
บริการรับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่ายสายธุรกจิบริการ
เครือข่ายสือสารและสายธุรกจิบริการ
รับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกจิรับเหมา
ออกแบบติดตงัระบบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายธุรกจิบริการเครือข่าย
สือสาร 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเกยีวขอ้ง   
(รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย จากแบบ 
56-1 และรายงานประจําปี  2559 ของบมจ. 
สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช 
- กรรมการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 21 ธ.ค. 2553) 

 

49   - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- - 2553-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
2547-2556 

 
 

มี.ค.2559- ปัจจุบนั 
 

2553-พ.ค.2559 
2556-ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 

 กรรมการบริหารความเสียง 
 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

6.  นายสุชาติ ดวงทวี 
-  กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 1 ธ.ค. 2549) 
 

 
 
 

58 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - 2549-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2554-2556 
 
 

ก.พ. 2560 -ปัจจุบนั 
 
 

มี.ค.2559-ม.ค. 2560 
 
 

2555-พ.ค.2559 
พ.ค.2559-ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 
ผูจ้ดัการทวัไป 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 

 กรรมการบริหารความเสียง 
 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 

 
 

207

 รายละเอยีดเจ้าหน้าทบีริหาร บริษัท สามารถคอมเทค จาํกดั ณ วนัที  31 ธนัวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2556) 

 

49   - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- - 2553-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
2547-2556 

 
 

มี.ค.2559- ปัจจุบนั 
 

2553-พ.ค.2559 
2556-ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 

 กรรมการบริหารความเสียง 
 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 

 
 

208

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2. นายดนัยศักร์  คนซือ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ธ.ค. 2556) 
 

 
 
 

   45 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซ็นจอหน์
  

 

- - 2556-ปัจจุบนั 
2552-2556 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 

3. ดร. กร วัจนะภูม ิ
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและ  
   ซ่อมบาํรุง 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ก.พ. 2559) 
 
 

 

40 - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม 
University of Pittsburgh 

 

- 
 

- ก.พ.2559-ปัจจุบนั 
2558-ก.พ.2559 

 
2556-2558 

 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและ
ซ่อมบาํรุง 
ผูจ้ดัการฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4. นายสุชาติ ดวงทวี 
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิบริหาร

การบิน 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร :1 ต.ค. 2556) 
 

 

58 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - 2549-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2554-2556 
 
 

ก.พ. 2560 -ปัจจุบนั 
 
 

มี.ค.2559-ม.ค.2560 
 
 

2555-พ.ค.2559 
พ.ค.2559-ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 
ผูจ้ดัการทวัไป 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 

 กรรมการบริหารความเสียง 
 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถเทลคอม 
บมจ.สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ  56-1 และรายงานประจาํปี 2559 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ (*) 
บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกียวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 

    รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทั บริษทัทีเกียวข้อง                                                               

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 

SCT ST
C(1)

 
SC

S 
SB

S PN
 

TT
N 

ST
W SIF

 
SA

ET
 

NM
D 

ITA
B(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)
 

SIH
(5)

 
SW

2P
(6)

 
SU

M(6)
 

KP
P(7)

 
CA

TS
(7)

 
CI

O(8)
 

SIM
(1)

 
SM

S(9)
 

BU
G(9)

 
IM

P(9)
 

TC
N (9)

 

ZA
(IM

IT)
(9)

 

S2A
(9)

 

I-S
PO

RT
(10

)  
EN

T(10
)  

PK
(10

)  
I-S

PO
RT

 M
(11

)   
SS

TV
(11

)  
OT

O(1)
 

OT
P(12

)  
VI

H 

1.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ X // X X X X X  X   X X    // X X  X X X X X X X / X /            / X X 
2.    นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ / // / / / / / X /   /     // / /  / / / / / / / / / / X X X X X X X X X X X /  / 
3. นายจง ดิลกสมบติั / // / / / / / / /   / / / #     /            /           
4.  นายพรชยั กรัยวิเชียร / # /       / /   /    /                         
5.  นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช / #     / /     /                              
6. นายสุชาติ ดวงทว ี / #     /  /                                  
7.   นายดนยัศกัร์ คนซือ #                                          
8.   ดร. กร วจันะภูมิ #                                          

 
 

หมายเหต ุ   1)  X  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                         
  2)  รายชือบริษทั ประกอบดว้ย 

1. SCT = บจก.สามารถคอมเทค 
6. TTN = บจก.ไทยเทรดเน็ท 

2.  STC =  บมจ.สามารถเทลคอม 
7. STW  =  บจก.สมาร์ทเทอร์แวร์ 

3. SCS = บจก.สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 
8. SIF = บจก.สามารถ อินโฟเนต 

4.  SBS = บจก.สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส 
9. SAET =  บจก.สามารถ เอ็ด เท็ค 

5.   PN      =  บจก.พอสเน็ท 
10. NMD  =  บจก.เน็ท มีเดีย 

11.  ITAB = บจก.ไอที  แอ๊บโซลุท 12.  PTN     =  บจก.พอร์ทลัเน็ท 13. NST =  บจก.เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 14. SLA   = บจก.เอส แอล เอ เอเชีย 15. SC       =  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั 
16. SUT   = บจก.สามารถ ย-ูทรานส ์ 17.  SEC   =  บจก.สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18.  VSS      =  บจก.วชิชนั แอนด์ ซีเคียวริตี ซิสเต็ม  19. SE   = บจก.สามารถวศิวกรรม 20. SRT    =   บจก.สามารถ เรดิเทค 
21. CS   =    บจก.แคมโบเดีย สามารถ 22. SIH =  บจก.สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ ง 23.  SW2P    =  บจก.สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ 24. SUM   = บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 25. KPP    =   บจก.กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
26. CATS = บจก.แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 27. CIO =  บจก.คอนแทค-อิน-วนั 28. SIM    =  บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย 29. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 30. BUG   =   บจก.สามารถ มลัติมีเดีย 
31. IMP = บจก.ไอ-โมบาย พลสั 
36. ENT       =    บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 

  41. OTP     =    บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 

32. TCN =  บจก.เทเลคอนเนค 
37. PK    =  บจก.โฟอินิแคส 
42. VIH  =  บจก.วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิ ง 

33. ZA =  บจก.ซีเคียวเอเชีย (เดิมชือ บจก.ไอ-โมบาย อินเตอร์เทรด) 
38. I-SPORT M = บจก.ไอ-สปอร์ต มีเดีย 

 

34. S2A   = บจก.ซิมทูแอสเซ็ท 
39. SSTV   =  บจก.สยามสปอร์ต เทเลวชินั 
 

35. I-SPORT  = บจก.ไอ-สปอร์ต 
40. OTO    =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 

 3)   (1)บริษทัจดทะเบียน  (2)ถือหุ้นทางตรงโดย SBS             (3)ถือหุ้นทางตรงโดย SCT         (4)ถือหุ้นทางตรงโดย SCS    (5) ถือหุ้นทางตรงโดย SC              (6)ถือหุ้นทางตรงโดย SUT          (7)ถือหุ้นทางตรงโดย SIH            (8)ถือหุ้นทางตรงโดย SE      (9)ถือหุ้นทางตรงโดย SIM    (10)ถือหุ้นทางตรงโดย BUG 

         (11)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT       (12)ถือหุ้นทางตรงโดย OT    O  
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 รายละเอยีดคณะกรรมการ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จาํกดั ณ วนัที  31 ธันวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CAT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเผด็จ ลมิปิสวัสด ิ
- ประธานกรรมการ  
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 23 ธ.ค.2545) 

74 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าสือสาร
จาก MASSACHUSETTS INSTITUTION OF 
TECHNOLOGY (MIT) สหรัฐอเมริกา 
 

- - 2545 – ปัจจุบนั 
 
 

30 ม.ค. 2546 –      
26 ก.พ. 2556 

ประธานกรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ 
 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
บริษทั กรุงเทพการบิน จาํกดั (มหาชน) 

2. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 5 เม.ย. 2544) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

3.  นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 5 เม.ย. 2544) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CAT 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CAT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4.  นายธีระชัย  พงศ์พนางาม 
- กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 5 เม.ย. 2544) 

50 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาอิเลคทรอนิคส์ จากสถาบนัเทคโนโลยี  
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering 
Management  California State University 
Northridge, USA 

 

- - 2544-ปัจจุบนั  
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

2558-ปัจจุบนั 
 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
2544-2558 
2554-2558 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายธุรกจิ Utilities and Transportations 
กรรมการบริหาร 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CAT 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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 รายละเอยีดเจ้าหน้าทบีริหาร บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จาํกดั ณ วนัที  31 ธันวาคม  2559 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CAT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายธีรภัทร กลุกจิกาํจร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

(วันทีได้รับการแต่งตัง :  
1 ม.ค. 2559) 

47 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2553-2558 

 
 
 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2558 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
 

2. นายสายชล พึงสกลุ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  
 

(วันทีได้รับการแต่งตัง :  
1 มี.ค.2553) 

69 - ปริญญาตรี สาขาการศึกษา จากมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัพระนคร 

 

- - 2553 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CAT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

3. นายเกริกชัย ทะนนท์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม  
 

     (วันทีได้รับการแต่งตัง :  
     1 ม.ค. 2559) 

42 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าสือสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2555-2558 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายวศิวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

4. นางสาวศิริพร แจ่มนุช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน  
 
      (วันทีได้รับการแต่งตัง :  
      1 ม.ค. 2559) 

49  -    ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2554-2558 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CAT(**) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. นางสาวกมลรัตน์ จันมี 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล  
 
     (วันทีได้รับการแต่งตัง  : 
     1 ม.ค. 2559) 

47 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

- - 2559-ปัจจุปัน 
2557-2558 

 
 
 
 
 
 

2550-2556 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบริหาร 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 
 

6. นายกมล คงแสง 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ  

 
     (วันทีได้รับการแต่งตัง:  
     1 ม.ค. 2557) 

49 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

- - 2557-ปัจจุบนั 
2553-2556 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการทวัไป 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 
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เอกสารแนบ 1 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ (*) 
บริษัท สามารถ แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด  

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกยีวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ บริษทัทีเกียวข้อง 

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 

CA
TS

(8)
 

SIM
(1)

 
SM

S(2)
 

BU
G(2)

 
TC

N(2)
 

IM
P(2)

 

ZA
(IM

IT)
(2)

 

S2A
 

PK
(3)

 
ST

C(1)
 

SC
S(5)

 
SC

T(5)
 

SB
S(5)

 
TT

N(5)
 

    P
N(5)  

SIF
(5)

 

ST
W(5)

 

SA
ET

(5)
 

PT
N(5)

 

OT
O(1)

 
OT

P (6)
 

OT
OC

(6)
 

SC
(1)

 
KP

P(8)
 

SU
T 

SE
C 

VS
S SE
 

CI
O(7)

 
SIH

 

SR
T 

TE
DA

(9)
 

TS
(10

)  
SW

2P
(9)

  

SU
M(9)

  
NM

D(5)
 

ITA
B(11

) 

I-S
PO

RT
(3)

 
I-S

PO
RT

 M
(4)

 
CS

 
EN

T(3)
 

SL
A(13

)  
NS

T(12
) 

SS
TV

 (4)
 

VI
H 

 1.   นายเผดจ็    ลิมปิสวสัดิ x                                             
2.   นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ / /        // x x x x x  x x x / x  /, // x x x  x x x x   x x     x   x  x 
3.  นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ /   /, // x x x x x x x // / / / / / x / / / /   /, // / / /  / / / /   / /   x x / x   x / 
4.   นายธีระชยั   พงศ์พนางาม /                      // / /       / / / /           
5.   นายธีรภทัร  กุลกจิกาํจร ///                       ///                      
6.   นายสายชล  พึงสกุล ///                                             
7.  นายเกริกชยั   ทะนนท ์ ///                                             
8.   นางสาวศิริพร   แจ่มนุช ///                                             
9.   นางสาวกมลรัตน์   จนัมี ///                                             
10. นายกมล   คงแสง ///                                             

 

หมายเหตุ :    1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   ///  =  ผูบ้ริหาร                                       
  2)  รายชือบริษทัประกอบดว้ย 

1. CATS = บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 2.  SIM =   บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 3. SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 4.   BUG  =    บจก. สามารถ มลัติมีเดีย 5.   TCN =    บจก. เทเลคอนเนค 
6. IMP        =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 7. ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย   8. S2A =    บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 9. PK   =    บจก. โฟอินิแคส 10. STC =    บมจ. สามารถเทลคอม 
11. SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 12.  SCT        =   บจก. สามารถคอมเทค 13. SBS =       บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส 14. TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 15. PN  =   บจก. พอสเน็ท           
16. SIF =     บจก. สามารถ อินโฟเนต  17. STW =   บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 18.  SAET    =   บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 19.  PTN      = บจก. พอร์ทลัเน็ท  20. OTO    =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
21. OTP   =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล  22. OTOC   =   บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23. SC =       บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั   24.  KPP      =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 25. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์
26. SEC =       บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 27. VSS         =   บจก. วชิั น แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 28. SE =   บจก. สามารถวศิวกรรม  29. CIO      =    บจก. คอนแทค-อิน-วนั 30. SIH   =   บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ ง 
31. SRT       =       บจก. สามารถ เรดิเทค 
36. NMD     =       บจก. เน็ท มีเดีย 

  41. ENT     =      บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 

32. TEDA   =   บจก. เทดา้ 
37. ITAB   =   บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 
42. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 

33. TS    =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 
38. I-SPORT   =    บจก. ไอ-สปอร์ต 
43.  NST = บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 

34. SW2P     =    บจก. สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ 
39. I-SPORT M  =  บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย 
44. SSTV =   บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชินั 

35. SUM  =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
40. CS      =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 
45. VIH    =   บจก. วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิ ง 

3) (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SIM (3)  ถือหุ้นทางตรงโดย BUG (4)    ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT  (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย STC 

 (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH (9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SUT  (10)   ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA 
      (11)   ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCT  (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS   
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 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษทัย่อย (*) 
 

1.  รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
 

รายชือกรรมการ 
บริษัทย่อย 

บมจ. สามารถ 
 ไอ-โมบาย 

บมจ. สามารถ 
เทลคอม 

บจก. สามารถ 
คอมเทค 

บจก.  แคมโบเดีย แอร์ 
ทราฟฟิค เซอร์วิส  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ /  // x / 
2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ // // / / 

3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  //   

4. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต x    

5. ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร /    
6. นายคนัธิศ  อรัณยกานนท ์ /    
7. นายสมบติั  อุทยัสาง  x   
8. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์  /   
9. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์  /   
10. นายวิชยั  โภคาสัมฤทธิ  /   

11. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ ์  /   

12. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์  //   

13. นายจง  ดิลกสมบติั  // /  
14. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ //    
15. นายประชา พทัธยากร //    
16. นายพรชยั  กรัยวิเชียร     /  

17. นายสุชาติ ดวงทวี   /  
18. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   /  
19. นายเผด็จ   ลิมปิสวสัดิ    x 
20. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม    / 

 

หมายเหตุ  x  =  ประธานกรรมการ  ,  /  =  กรรมการ  ,  //  =  กรรมการบริหาร 
 (*)  บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก ซึงมรีายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

 
2. รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 

 
 - ไม่มี – 
 

หมายเหตุ  (*) บริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลัก ซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  
 
 
 
 



                                                                                                                                                         แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 2  

 218

3. รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

รายชือ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน 
เซอร์วสิ จํากัด 

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด 

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 ศมาวรรตกลุ   / 
   

 หมายเหตุ 1)  x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ 
 2) (*) บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก ซึงมีรายได้ตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท SAMTEL 
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รายละเอยีดเกยีวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชือ          นางสาวนนัทนา  คะงุ่ย         

ประวัติการศึกษา     ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ  สาขาเลขานุการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ประวัติการฝึกอบรม   

 การเตรียมความพร้อมเขา้โครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น   

                  การทุจริต  โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

 แนวทางการตา้นทุจริตสาํหรับองคก์รธุรกจิ  โดย PACT Network  

 CG Forum “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”   โดย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Master class (การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยี       

สารสนเทศ ภายใต ้COBIT) ของ สถาบนัวทิยาการ สวทช. 

หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ดงันี 

 Core competencies Internal auditor in best practice in concept  

 Fraud case study and knowledge sharing for Internal Audit  

 Internal Audit Technology at Forefront  

 การตรวจสอบใหไ้ดต้ามแผนการตรวจสอบ “IT Governance and Business impact” 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย Certified Professional Internal Auditor of  
Thailand  (CPIAT)   

 Tools and Technique for Audit Manager 

 การตรวจสอบใหไ้ดต้ามแผนการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบทุจริตกบัสิงทีผูต้รวจสอบภายในควรรู้ 

 Audit Technique กบังานตรวจสอบภายใน  

 การเขียนรายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

 

ประวัติการทาํงาน  
ปี 2557 -   ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน   

   บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) 
 

ปี 2554 -  2557  เจา้หนา้ทีอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

ปี 2542  -  2554  เจา้หนา้ทีอาวุโสฝ่ายควบคุมและบริหารหนี 
   บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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โดยในปีทผ่ีานมา หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้เข้าอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรทเีกยีวกบัการตรวจสอบภายในเพือเพมิพูนความรู้ อาท ิ
 CG Forum : “ทุจริตในองคก์ร ภยัมืดทีป้องกนัและควบคุมได”้ โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 การควบคุมภายในของบริษทัทีเตรียมตวัจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ โดย บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 Smart Disclosure Program (SDP) โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) 
 Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud  

 Internal Audit and Sustainable Development  

 Analytical Thinking for Professional Internal  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประจําปี 2559 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตงัโดยคณะ กรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ  จาํนวน 3 ท่าน  ซึงกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกาํหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอดคล้องกบั
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) 
 
 ในรอบปี  2559  คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อกาํหนดและแนวทางปฏิบัติตามที
ตลาดหลกัทรัพยร์ะบุไว ้ ซึงในปี 2559  มีการประชุมรวม  5  ครัง โดยมีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมดว้ยทุกครัง   มีสาระสาํคญั  ดงันี 
 

1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  รายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 
2559  โดยไดรั้บฟังและสอบถาม ขอ้มูลทีสาํคญัจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี เพือใหม้นัใจว่างบการเงินถูกตอ้งเชือถือได ้รวมทังเป็นไปตามหลักการ
บญัชีทีรับรองทวัไป กอ่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั   
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดจ้ด้ทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป มีความถูกตอ้งในสาระสําคัญ มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้  
 
 2.    สอบทานรายการทเีกยีวโยงกนั หรือรายการทอีาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการทีเกยีวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ  เพือใหม้ันใจว่า 
บริษทัฯ  มีกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  รายการทีเกยีวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีบริษทัมีนัน ได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส  และเป็นการดาํเนินการเพือผลประโยชนข์องบริษทัเป็นสาํคญั 
 
  3.    สอบทานการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาํหนดของหน่วยงานทเีกยีวข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามการเปลียนแปลง
ของกฎหมายหรือระเบียบขา้งตน้อย่างสมาํเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการของกฎหมาย  และแนวปฏิบัติทีคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ตลอดจนกฎหมายทีเกยีวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ ทีได้กาํหนดไว ้
อย่างเคร่งครัด  
 
 4.   สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปีและรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงาน เพือให้มันใจได้ว่า บริษทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  บริษทัฯ  ไดจ้ดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  โดยใชห้ลกัเกณฑ์การประเมินปัจจัยความ
เสียงทงัภายในและภายนอกบริษทั มีระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอและเหมาะสม  ไม่พบขอ้บกพร่องหรือสิงผิดปกติทีเป็นสาระสาํคญั 
 
 5.   สอบทานการปฏบัิติงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาหนา้ที และความรับผิดชอบการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง
ให้คาํแนะนาํเรืองทีสําคัญตามแผนการตรวจสอบฯ ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน  เพือมันใจว่าการดาํเนินกจิกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล   



                                                                                                                                                     แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2559                                                                                         
เอกสารแนบ 4 

 

 

 222 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามแผนงานทีกาํหนดไว ้และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 
 6.   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําปี 2559  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2559  โดยได้พิจารณาในเรือง
มาตรฐานการปฏิบติังานและการใหค้าํปรึกษา รวมถึงค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม ตลอดจนความชาํนาญในการตรวจสอบธุรกจิในแต่ละสายงานของ
บริษทัฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ความเป็นอิสระ และความเขา้ใจในธุรกจิของบริษทัฯ 
 
 7.   ประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจาํทุกปี เพือใหเ้กดิความมันใจ
ว่าการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดูแลรักษาผลประโยชนใ์หก้บับริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 
 
 โดยสรุปในภาพรวมแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในทีรัดกุมเพียงพอและ
เหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานทีมีความเสียง  การดําเนินธุรกจิของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอืนทีเกยีวขอ้ง       
 
 

          
                      (นายประดงั  ปรีชญางกูร)            
                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)     
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