รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ ปอเรชั%น จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการดําเนิ นธุรกิ จตามหลักการกํากับดูแลกิจการที"ดี โดย
มุ่งเน้นให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการที"ดีอย่างต่อเนื" อง
เพื"อให้บริ ษทั ฯ มี รากฐานที" แข็งแกร่ ง และสร้ างความเชื" อมัน" ให้แก่ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการเพื"อทําหน้าที" กาํ กับดูแล ติดตามและส่ งเสริ มการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที"ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ในปี 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีการประชุม 3 ครั=ง ซึ" งเป็ นไปตามแผนการการประชุมที"กาํ หนดไว้
โดยกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทุกครั=ง เพื"อพิจารณาและติดตามการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการที" ดี รวมทั=งได้
ปรับปรุ งพัฒนานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ พร้อมแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ โดยได้รายงานผลการประชุมต่อ
ที"ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างสมํ"าเสมอ ซึ"งสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี=
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการได้ทบทวนและปรับเปลี"ยนนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ
และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ เพื"อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิ จการที" ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท.
นอกจากนั=น คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการยังได้ศึกษาเกี"ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และเตรี ยมที"จะ
นํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริ บทของธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อไป
•

ดูแลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่ อยให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้มีการดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และได้กาํ หนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานในรอบปี ที" ผ่านมา
เพื"อนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
•

จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ประธานกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัทฯ
เพื"อให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้กาํ หนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั=งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที"บริ หาร
รวมทั=งเลขานุการบริ ษทั ฯ เพื"อนําผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุ งพัฒนาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพที"ดียิ"งขึ=น รวมทั=งให้มีการ
รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานเพื"อเสนอต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับทราบ
•

จัดให้ มกี ารประชุมระหว่ างกันของกรรมการทีไ% ม่ ใช่ ผู้บริหาร
เพื"อให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้กาํ หนดให้มีการ
ประชุ มระหว่างกรรมการที" ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยปราศจากการมี ส่ วนร่ วมของฝ่ ายจัดการ เพื"อเปิ ดโอกาสให้
กรรมการอิสระได้อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี"ยวกับการจัดการของบริ ษทั ฯ ได้อย่างอิสระ
•

•

กําหนดให้ มกี ารรายงานข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ เกีย% วกับกฎหมายใหม่ หรื อกฎหมายทีม% กี ารเปลีย% นแปลง
เพื"อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจึงได้กาํ หนดให้มีการ

รายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี" ยวกับกฎหมายใหม่ หรื อกฎหมายที"มีการเปลี"ยนแปลงซึ" งเกี"ยวข้องกับกรรมการได้รับ

ทราบ
ด้วยความมุ่งมัน" ตั=งใจ และเจตนารมณ์อนั แน่ วแน่ ในการผลักดันการปฏิบตั ิงานตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที" ดี
เสมอมา เป็ นผลให้บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชั"น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริ ษทั ย่อยที" จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีก 2 แห่ งคือ บริ ษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และ บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด
(มหาชน) (“SDC”) รวมถึงบริ ษทั ย่อยที" จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ คื อ บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด
(มหาชน) (“OTO”) ได้รับผลการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการ ในปี 2560 ดังนี=
1) ผลการประเมินด้ านการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2560
SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสํารวจการกํากับ
ดู แ ลกิ จการของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนทั=ง หมด 620 บริ ษ ัท ซึ" งจัด โดยสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย ร่ วมกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับการประเมินในระดับ 4 TIA ทั=ง 4 บริ ษทั โดยมีบริ ษทั จด
ทะเบียนที"เข้ารับการประเมินทั=งสิ=น 618 บริ ษทั จากการจัดทําโครงการของสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ความสําเร็ จเหล่านี= เป็ นการแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ถึงมาตรฐานด้านการกํากับดูแลกิจการ และการยึดถือและ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที"ดีอย่างต่อเนื" อง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งมัน" ดําเนิ นงานด้วยความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั=งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการที"ดี เพื"อเป็ น
การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง" ยืนให้กบั บริ ษทั ฯ ในระยะยาว อันจะเป็ นผลประโยชน์ต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

(นายเสรี สุขสถาพร)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
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