
 

 

รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั%น จาํกัด (มหาชน) 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ และเชื"อมั"นว่า ระบบและกระบวนการกํากับดูแล         
กิจการที" ดีเป็นปัจจัยพื)นฐานที"สําคัญในการนํามาซึ" งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเพื"อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่                  
ผูถื้อหุน้ และสร้างความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ตลอดจนเป็นการเพิ"มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ   
คณะกรรมการบริษทัฯ  จึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเพื"อทาํหนา้ที"กาํกบัดูแล ติดตามและส่งเสริมการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที"ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 
Code : CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) รวมทั)งหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที"ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)   

 

ในปี 2561  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  มีการประชุม  3  ครั) ง  โดยกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกครั) ง  เพื"อ
พิจารณาและติดตามการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี  รวมทั)งไดป้รับปรุงพฒันานโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย  พร้อมแนวปฏิบติัของบริษทัฯ  โดยไดร้ายงานผลการประชุมต่อที"ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ"าเสมอ  ซึ"งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี)  

 

• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนและปรับเปลี"ยนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  
และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที"ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2560 (CG Code)  โดยในปี 2561 บริษทัฯ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั
ปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย  โดยไดแ้กไ้ขเพิ"มเติมในหัวขอ้
หลกัๆ ดงัต่อไปนี)  

1. แกไ้ขเพิ"มเติมนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวดที" 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส เรื"องนโยบาย
การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

2. แกไ้ขเพิ"มเติมนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวดที" 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ เรื"องคุณสมบัติ
กรรมการ บทบาทหนา้ที"ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที"
บริหาร การสรรหากรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง แผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ค่าตอบแทน
กรรมการ การกาํหนดนโยบายและทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ ขอบเขตอาํนาจหนา้ที"ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการ 

การบริหารความเสี"ยง  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร และการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม 

3. แกไ้ขเพิ"มเติมจริยธรรมธุรกิจ หัวขอ้นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี)   และหัวขอ้การรับฟังขอ้เสนอแนะและ
ขอ้ร้องเรียน 

4. จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ 
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• ดูแลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ   
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยให้เป็นไปตามนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และไดก้าํหนดให้คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ จดัทาํรายงานการปฏิบติังานในรอบปีที"ผ่านมา   
เพื"อนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

 

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร 

และเลขานุการบริษัทฯ   
เพื"อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ ตลท.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดก้าํหนดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั)งคณะและรายบุคคล   คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประธานเจา้หนา้ที"บริหาร  
รวมทั)งเลขานุการบริษทัฯ  เพื"อนาํผลการประเมินดงักล่าวไปปรับปรุงพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพที"ดียิ"งขึ)น  รวมทั)งให้มีการ
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานเพื"อเสนอต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บทราบ  

 

• จดัให้มกีารประชุมระหว่างกันของกรรมการที%ไม่ใช่ผู้บริหาร 

เพื"อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดก้าํหนดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที"ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ  เพื"อเปิดโอกาสให้
กรรมการอิสระไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ  เกี"ยวกบัการจดัการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งอิสระ 

 

• กําหนดให้มกีารรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆเกี%ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที%มกีารเปลี%ยนแปลง 

 เพื"อสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้แก่กรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจึงไดก้าํหนดให้มีการ
รายงานขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เกี"ยวกบักฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที"มีการเปลี"ยนแปลงซึ"งเกี"ยวขอ้งกบักรรมการไดรั้บทราบ  
 

ดว้ยความมุ่งมั"นตั)งใจ และเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการผลกัดนัการปฏิบติังานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี
เสมอมา  เป็นผลให้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั"น จาํกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษทัย่อยที"จดทะเบียนในตลาด    
หลกัทรัพยฯ์  อีก  2  แห่งคือ  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”)  และ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั 
(มหาชน) (“SDC”) รวมถึงบริษทัย่อยที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ  คือ  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด 
(มหาชน) (“OTO”) ไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ในปี 2561 ดงันี)  

 

1) ผลการประเมนิด้านการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ประจาํปี 2561 

 SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO  ไดรั้บผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสาํรวจการกาํกบั
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั) งหมด 657 บริษัท  ซึ" งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
สาํนกังาน ก.ล.ต.  และ ตลท.  

 
2) ผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

SAMART, SAMTEL, SDC  และ OTO ไดรั้บการประเมินในระดบั  4 TIA  ทั)ง  4 บริษทั โดยมีบริษทัจด
ทะเบียนที"เขา้รับการประเมินทั)งสิ)น 657  บริษทั  จากการจดัทาํโครงการของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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นอกจากนั)น บริษทัฯ  ยงัไดรั้บการคดัเลือกจากทางสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ให้เป็นหนึ"งใน TOP 10 ของ
กลุ่มบริษทัที"มีมูลค่าตามราคาตลาดนอ้ยกวา่ 30,000  ลา้นบาท ที"ผา่นเขา้สู่รอบสุดทา้ยในการพิจารณาใหไ้ดรั้บรางวลั Board of 
the Year Award 2018  โดย IOD ไดพิ้จารณาการคดัเลือกมาจากผลคะแนนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของ Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies  (CGR)  และผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม รวมถึงคะแนนเสียงจากกลุ่มผู ้
ลงทุนสถาบนั และสมาชิกของ IOD  ไดแ้ก่  กรรมการอาชีพในทาํเนียบ IOD  สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิ  และสมาชิกชมรม
กรรมการอิสระ  ซึ"งถือเป็นกระบวนการคดัเลือกใหม่ของ Board of the Year ในปีนี) ที"ใหค้วามสาํคญักบัประเด็นดา้นการกาํกบั
ดูแลกิจการ  ผลประกอบการ และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
ความสาํเร็จเหล่านี)  สะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความพยายามอยา่งต่อเนื"องของบริษทัฯ  ที"มุ่งไปสู่การยกระดบัการ

กาํกบัดูแลกิจการใหดี้ต่อไป  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะยงัคงมุ่งมั"นพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหดี้ยิ"งขึ)น  เพื"อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อนัจะส่งผลดีต่อสงัคมและประเทศชาติต่อไป 

 

 
 

(นายเสรี  สุขสถาพร) 
              ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

                           บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน) 


