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 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) กอ่ตงัขึนเมือวนัที  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยกลุ่ม
วิไลลกัษณ์  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริมแรก  5  ลา้นบาท  เพือดาํเนินธุรกจิเกยีวกบังานทางดา้นออกแบบและติดตงัระบบสือสารโทรคมนาคม  
ต่อมาปี 2535  จึงไดเ้ปลียนชือมาเป็น “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั” และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2536   ทังนี  ปัจจุบัน
บริษทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการลงทุนผ่านบริษทัย่อยในลักษณะ  Holding Company  โดยมีบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
จาํกดั   เป็นบริษทัย่อยทีประกอบธุรกจิหลกั  ซึงบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกจิจดัตงัระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศใน
ประเทศกมัพูชา       ทงันี  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัแม่  ยงัมีนโยบายทีจะดาํเนินธุรกจิด้วยตนเอง เพือ
สร้างมูลค่าเพิมสูงสุดใหแ้กผู่ถื้อหุน้  โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกจิออกเป็น  5  สายธุรกจิ ดงันี  สายธุรกจิ ICT Solution and Service  
สายธุรกจิ Digital  สายธุรกจิ Call Center สายธุรกจิ Utilities and Transportations และสายธุรกจิ Technology  Related Services  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิบริษัทย่อย 
 

กลุ่มบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัทีมุ่งเนน้ดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัระบบการสือสารโทรคมนาคม  โดยปัจจุบันได้
แบ่งโครงสร้างธุรกจิออกเป็น 5 สายธุรกจิ ดงันี  สายธุรกจิ ICT Solution and Service  สายธุรกจิ Digital  สายธุรกจิ Call Center  สายธุรกจิ 
Utilities and Transportations และสายธุรกจิ Technology  Related Services โดยมีบริษทัย่อยดาํเนินธุรกจิในแต่ละสายธุรกจิ ซึงมีลักษณะ
การประกอบธุรกจิดงันี 

 
 
 
 

1. สายธุรกจิ ICT Solution and Service : ดาํเนินธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศและการสือสารโทรคมนาคมต่างๆ ทังด้าน
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ด้านเทคโนโลยี
ประยุกตด์า้น ICT (Enhanced Technology Solutions) และธุรกจิแอปพลิเคชันสนับสนุน
ด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) โดยให้บริการอย่างครบวงจร (Total 
Solutions and Services) ตงัแต่การใหค้าํปรึกษา รับเหมา ออกแบบติดตัง บริหารจัดการ 
ตลอดจนการบาํรุงรักษาระบบใหแ้กอ่งคก์รภาครัฐและเอกชน 

 

2. สายธุรกจิ Digital : ใหบ้ริการธุรกจิสือสารในยุคดิจิตอลทีครบวงจร ทงัเครือข่าย โซลูชนั และคอนเทนท ์
 

3. สายธุรกจิ Call Center : ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกค้าสัมพนัธ์ บริการออกแบบพฒันาและ
ติดตังระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จทังในประเทศไทย และประเทศกมัพูชา 
รวมถึงการใหบ้ริการพฒันานวตักรรมดา้นดิจิทลั ธุรกจิทวงถามหนี และสถาบนัฝึกอบรม 
 

4. สายธุรกจิ Utilities and  Transportations :  ดาํเนินธุรกจิการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกจิจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ใน
ประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกจิการให้บริการด้านการออกแบบ กอ่สร้างและติดตังงาน
ระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร 
 

5. สายธุรกจิ Technology Related Services : ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศันแ์ละจานรับสัญญาณดาวเทียม  
ธุรกิจการจําหน่ายรับเหมาติดตังและซ่อมบํารุงระบบรักษาความปลอดภัยและ
ระบบสือสารดา้นภาพและเสียง ทงัระบบทีมีสายและไร้สาย   
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โดยในปี 2544  บริษทัฯ ไดข้ยายขอบเขตการลงทุนในประเทศกมัพูชา โดยไดรั้บสัมปทานในการวางระบบและพฒันาระบบการสือสาร
และควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึงรวมถึงสิทธิในการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศเหนือน่านฟ้าประเทศกมัพูชา                     
ซึงดาํเนินการผ่านบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค  เซอร์วิส จาํกดั (“CATS”)  เป็นเวลารวม  32  ปี (อายุสัมปทานตังแต่ปี  2545 – 2577)  
แต่เพียงผูเ้ดียว  ต่อมาเมือวนัที 8 ธันวาคม 2560  CATS ไดมี้การลงนามแกไ้ขสัญญาสัมปทานดงักล่าวกบัรัฐบาลประเทศกมัพูชาในการขยายอายุ
สัมปทานต่อไปอีก 7 ปี นบัจากปี 2577 เป็นสินสุดในปี 2584 โดยการขยายอายุสัมปทานดงักล่าว CATS ต้องมีการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงการ
เพิมเติมตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญาขยายอายุสัมปทาน     

 

  วิสัยทศัน์ พันธกจิ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 

   วิสัยทศัน์ 
กลุ่มบริษทัสามารถ มุ่งมนัเสนอสินคา้และบริการทางดา้นเทคโนโลยีทีกวา้งไกล เพือนาํมาซึงความเจริญทียงัยืน และคุณภาพ   
ชีวิตทีดียิ งขึน 

 
 พันธกจิ 

องค์กร เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดาํเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อ       
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม  

ลูกค้า นาํเสนอบริการทางด้านเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม และอืนๆ ด้วยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพือตอบสนองความ
ตอ้งการ และกอ่ใหเ้กดิ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  

พันธมิตร  เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ทแีข็งแกร่ง เพือแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกนั  
พนักงาน  เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แกพ่นกังาน  
ผู้ถือหุ้น  เสริมสร้างรายไดที้มนัคง ยงัยืน เพือมอบ ผลตอบแทนทคุ้ีมค่า และต่อเนืองแกผู่ถื้อหุน้  
สังคมชุมชน เสริมสร้าง “คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกจิกรรมทีเกดิประโยชนอ์ย่างต่อเนือง 

 
 วัฒนธรรมองค์กร 

 Think Ahead    (คิดกา้วหนา้อย่างสร้างสรรค)์ 
 Customer Focus   (เนน้ใส่ใจความตอ้งการของลูกคา้) 
 Team of Professionals   (มุ่งมนัทาํงานอย่างมืออาชีพ) 
 Commit to Excellence   (ทุ่มเทเพือความเป็นเลิศ) 

 
 เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
 

กลุ่มบริษทัสามารถ มีเป้าหมายทีจะเป็นผูน้าํในการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต ์พร้อมกบัการเป็นผูน้าํในการนาํเสนอสินคา้ และบริการใน
ดา้นต่างๆ ในประเทศไทย อีกทงัยงัมีความมุ่งมนัตงัใจในการขยายธุรกจิไปยงัประเทศในแถบ CLMV (กมัพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และ
ลาว) อีกเช่นกนั  นอกจากนนัแลว้กลุ่มบริษทัสามารถ ยงัมีเป้าหมายทีจะเพิมสัดส่วนของรายไดป้ระจาํใหเ้พิมสูงขึนเป็นร้อยละ 50 ของ
รายไดท้งัหมดในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ เพือเป็นการเสริมสร้างใหก้ลุ่มบริษทัสามารถ สามารถเติบโตไดอ้ย่างแข็งแรงและยงัยืน โดยปัจจุบนั
กลุ่มบริษทัสามารถมีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของแต่ละสายงานดงัต่อไปนี 
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สายธุรกจิ ICT Solution and Service : มุ่งเนน้ในการสร้างรายไดป้ระจาํใหแ้กส่ายธุรกจิดว้ยการนาํเสนอบริการแบบครบวงจร เช่น 
การออกแบบ-ติดตงั-ดาํเนินงาน พร้อมทงัการใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ เป็นตน้ นอกจากนี 
ยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ไปสู่ภาคเอกชนมากยิงขึน เพือใหบ้ริษทัมีการเติบโตอย่างยงัยืน 

สายธุรกจิ Digital : มุ่งเนน้ในการพฒันาธุรกจิ และใหบ้ริการขอ้มูลดว้ยการนาํดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ เพือให้
สอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป  พร้อมร่วมมือกบัพนัธมิตรในการ
พฒันาโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน (Co-
Tower) เพือเป็นการสร้างรายไดป้ระจาํใหก้บัสายธุรกจิ 
 

สายธุรกจิ Call Center: เรามุ่งสู่การเป็นผูน้าํด้านการบริการ Customer Management Solutions ในกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยการส่งมอบบริการทีมากกว่าลูกคา้คาดหวงัดว้ยคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

สายธุรกจิ Utilities and 
Transportations และสายธุรกจิ 
Technology  Related Services : 

เตรียมความพร้อมเพือรองรับโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ทีกาํลังจะเกดิขึนจากการจัดตังเขต
เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพือเป็นส่วนสําคัญที
ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างกา้วกระโดด โดยบริษทัฯ มีโอกาสจากการพฒันา
ระบบโครงสร้างพืนฐาน การพฒันาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และการพฒันา
ดา้นพลงังาน  

 
  การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสํีาคญัในช่วง  3  ปีทผ่ีานมามีดังนี 

 
ปี 2562 

 

 เมือวันท ี7 มกราคม 2562 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติการ
เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 250 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 550 ลา้นบาท (หุน้
สามญั 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท บริษทัย่อยได้
จดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 15 มกราคม 2562 และบริษทัฯได้ชาํระค่าหุ้น       ทังจาํนวนแล้วในเดือน
มกราคม 2562 

 เมือวันท ี18 มกราคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ เอวิเอชัน โซลูชนัส์ จาํกดั(มหาชน)  (“SAV”) (เดิมชือ “บริษทั 
สามารถ ทรานส์โซลูชนั จาํกดั”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีถือหุ้นโดยบริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกาํไร
สะสมเป็นหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง จากเดิม 2.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  10  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา         
(หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา) บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยข์องประเทศ
กมัพูชาเมือวนัที 11 มีนาคม 2562 

 เมือวันท ี14 กมุภาพันธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั (“SDM”) ซึงเป็นบริษทัย่อย ได้มีมติอนุมัติ
ซือหุน้เพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี จาํกดั (“ENT”)  ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง และซือหุ้นเพิมทุน
ในส่วนทีเหลือจากการจดัสรรจาํนวนรวมทงัสิน 270,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระค่าหุน้เต็มจาํนวนแล้ว
เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

ผลจากการซือหุน้เพิมทุนดงักล่าวทาํใหสั้ดส่วนการถือหุน้ใน ENT  โดย SDM  เพิมขึนจากร้อยละ 44.99 เป็นร้อยละ 61.87 

 เมือวันท ี18 กมุภาพันธ์ 2562 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ENT ซึงเป็นบริษทัย่อยมีมติพิเศษอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 5 
ลา้นบาท (หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 8 ลา้นบาท (หุน้สามญั 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ
วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562  
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 เมือวันท ี26 กมุภาพันธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัดงัต่อไปนี 

1. อนุมติัใหจ้ดัตงับริษทัย่อยแห่งใหม่ชือ “บริษทั เกตเวย ์เซอร์วิส จาํกดั” เพือดาํเนินธุรกจิในดา้นการบริการเทคโนโลยีทีเกยีวข้อง
กบัการคดักรองและตรวจสอบเอกสารการตรวจลงตราล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic visa on arrival) รวมทังธุรกจิ
ต่อเนืองเกยีวกบัการประกอบกจิการดงักล่าวทุกรูปแบบ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้าน
บาท   (หุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 27 กุมภาพนัธ ์
2562 และเรียกชาํระค่าหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยเมือวนัที  22 กุมภาพนัธ ์2562 บริษทัฯได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
เป็นจาํนวน 12.5 ลา้นบาท 

2. อนุมติัใหโ้อนธุรกจิการใหบ้ริการโครงการคดักรองและตรวจสอบเอกสารการตรวจลงตราล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ   
ผูยื้นขอรับการตรวจลงตรา (Electronic visa on arrival) จากบริษทัฯ ไปยงับริษทั เกตเวย ์เซอร์วิส จาํกดั เพือเป็นการเพิมความ
คล่องตวัและรองรับการขยายธุรกจิ รวมถึงการเพิมช่องทางในการระดมทุนในอนาคต 

 เมือวันท ี26 เมษายน 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมัติการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทีบริษทัฯ ถืออยู่
ทงัหมดในบริษทั เกตเวย ์เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย จาํนวน 4,999,997 หุ้น ให้กบับริษทั เซ้าท์เทิร์น กรีนเบย ์จาํกดั จาํนวน 
2,499,999 หุ้น บริษทั ไชน่า ทราเวล เซอร์วิส เฮด ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จ ํากดั จาํนวน 1,499,999 หุ้น และบริษทั เอลเลฟเฟ่น        
เอมเพอเรอร์ จาํกดั จาํนวน 999,999 หุน้  ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 12.5 ลา้นบาท (ณ วนัจาํหน่ายเงินลงทุน 
บริษทั เกตเวย ์เซอร์วิส จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 5 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท  มีทุนชาํระแล้ว
ร้อยละ 25) 

การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

 เมือวันท ี30 สิงหาคม 2562 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ SAV (เดิมชือ “บริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชนั จาํกดั”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีถือหุน้
โดย SUT มีมติพิเศษอนุมติัดงัต่อไปนี 

1.  อนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และใหน้าํ SAV เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเปลียนชือบริษทักบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิมชือ “บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชัน 
จํากดั” เป็น “บริษัท สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน)” เมือวนัที 9 กนัยายน 2562 

2.  อนุมติัการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัทีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จาํนวนหุ้นสามัญ
ใหม่ภายหลงัจากการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัเพิมจาก 27 ลา้นหุน้  เป็น 540 ลา้นหุน้ 

3.   อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 270 ลา้นบาท (หุน้สามญั 540 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ภายหลงัจากการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้
สามญัทีตราไวต้ามทีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 320 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 640 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน  100 ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม คือบริษทั สามารถ ยู-
ทรานส์ จาํกดั และบริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง จาํกดั ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมจาํนวน 36 ล้านหุ้น หรือเทียบเท่ามูลค่า 18 ล้านบาท 
นอกจากนี เพือรองรับการเสนอขายหุน้ใหแ้กป่ระชาชนทวัไปเป็น ครังแรก หลงัจากนาํบริษทัย่อยเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 64  ลา้นหุน้ 

บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนการลดมูลค่าหุน้สามญัทีตราไวแ้ละการเพิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์   เมือวนัที 9 กนัยายน 2562 และ
บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุน้ทงัจาํนวนจากผูถื้อหุน้เดิมแลว้ในเดือนกนัยายน 2562  

    
  ปี 2561 

 เมือวันท ี25 มกราคม 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถ เวสททู์เพาเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติให้
เปลียนชือบริษทัจากเดิมชือ “บริษัท สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จํากดั” เป็น “บริษัท สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด” โดยบริษทัย่อยไดจ้ด
ทะเบียนเปลียนชือบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ เมือวนัที 26 มกราคม 2561 
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 เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ มัลติมีเดีย จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีมติพิเศษอนุมัติให้
เปลียนชือบริษทัจากเดิมชือ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จํากัด” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด” (“SDM”) โดยบริษทั
ย่อยไดจ้ดทะเบียนการเปลียนชือบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2561 

 เมือวันท ี23 กมุภาพันธ์ 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”) ซึงเป็นบริษทัย่อย มี
มติอนุมติัใหจ้ดัตงับริษทัย่อยแห่งใหม่ชือ “บริษัท อินโน ฮับ จํากัด” เพือดาํเนินการวิจัยและพฒันาซอฟต์แวร์ โปรแกรมหุ่นยนต ์
อุปกรณ์ เครืองมือและสิงประดิษฐน์วตักรรม โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 
0.3 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 6 มีนาคม 2561 และ
ไดช้าํระค่าหุน้ทงัจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 เมือวันท ี27 กมุภาพันธ์ 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) ซึงเป็นบริษทัย่อย
ได้มีมติอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทังหมดในบริษัท เน็ท มีเดีย จ ํากดั ซึงเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึงให้แก่
บุคคลภายนอกเป็นจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 34.5 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท โดยบริษทัย่อยได้ลงนามใน
สัญญาโอนหุน้และไดรั้บชาํระเงินแลว้เมือวนัที  9 มีนาคม 2561 

 เมือวันท ี27 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปนี 

การลดทนุจดทะเบียน 
ทีประชุมดงักล่าวอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,208 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,207,804,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 1,007 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,006,503,910 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการลดหุน้สามญัจาํนวน 201,300,782 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทีจัดสรรไวเ้พือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 1 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W”) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 2 พฤษภาคม 2561  

 
การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ทีประชุมดงักล่าวอนุมติัใหอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2”) จาํนวนไม่เกนิ 335,501,303 หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา
การจดัสรรที 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วนัทีออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและราคาการใชสิ้ทธิอยู่ที 15 บาทต่อหุน้ โดยสามารถใชสิ้ทธิซือหุน้ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ 6 เดือนนบัตงัแต่วนัทีออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ไปตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 
บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร 

 
การเพิมทนุจดทะเบียน 
ทีประชุมดงักล่าวอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 1,007 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 1,006,503,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 1,342 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,342,005,213 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 335,501,303 หุ้น  
มูลค่าทีตราทีไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึงจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 335,501,303 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 3 พฤษภาคม 2561 

 
 เมือวันท ี27 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“SDC”) ซึงเป็น บริษทัย่อย ได้มีมติอนุมัติการ

ยกเลิกมติของทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย เมือวนัที 27 กนัยายน 2560 ในส่วนของการเพิมทุนจดทะเบียนและอนุมัติการลด
และเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงันี  
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ทนุจดทะเบียน 

                     จาํนวนหุน้ (หุน้)              จาํนวนเงิน (บาท) 
วนัทีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 9,900,562,500 990,056,250  
ลดทุนจดทะเบียน (5,500,312,500) (550,031,250)  

 4,400,250,000 440,025,000 17 พฤษภาคม 2561 
เพิมทุนจดทะเบียน 11,000,625,000 1,100,062,500  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 15,400,875,000 1,540,087,500 18 พฤษภาคม 2561 

นอกจากนี ทีประชุมดงักล่าวอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 8,800,500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท เพือ
เสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้
สามญัเพิมทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนในราคาหุน้ละ 0.3 บาท  

ทนุออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (บาท) 
ส่วนเกนิมูลค่า               

หุน้สามญั (บาท) 
วนัทีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 4,400,250,000 440,025,000 1,230,452,034  
เพิมทุนจากการเสนอขายแกผู่ถื้อหุน้เดิม 6,924,173,218 692,417,322 1,384,834,644  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 11,324,423,218 1,132,442,322 2,615,286,678 4 มิถุนายน 2561 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัรุ่นที 1 (SDC-W1) จาํนวนไม่เกิน 
2,200,125,000 หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัย่อยทีจองซือและได้รับจัดสรรหุ้นเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัรา 4 หุน้สามญัเพิมทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซือหุ้นสามัญได้ 1 
หุ้น    ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิคือวนัทาํการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ
ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยเริมจากวนัที 28 ธันวาคม 2561 

 เมือวันท ี27 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชันแนล จาํกดั (“OTP”)  ซึงเป็นบริษทัย่อยได้มีมติ
อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2 ล้านบาท 
(หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัย่อยได้จด
ทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 9 พฤษภาคม 2561 และ OTP ซึงเป็นบริษทัย่อยได้ชาํระค่าหุ้นทังจาํนวนแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 เมือวันท ี30 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไอ-สปอร์ต มีเดีย จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีมติพิเศษให้บริษทัเลิกกจิการ 
โดยบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกกจิการเมือวนัที 9 พฤษภาคม 2561 และจดทะเบียนชาํระบัญชีกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 12 
มิถุนายน 2561 

 เมือวันท ี8 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของ OTO ซึงเป็นบริษทัย่อยมีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั    วนัทู
วนั แคมโบเดีย จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง จากเดิม 440,000 เหรียญสหรัฐฯ (หุ้นสามัญ 88,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 เหรียญ
สหรัฐฯ) เป็น 600,000 เหรียญสหรัฐฯ (หุ้นสามญั 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 เหรียญสหรัฐฯ) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 
32,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 เหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบนัอยู่ในขนัตอนการดาํเนินการจดัทาํเอกสารการจดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าว 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 

 7

 เมือวันท ี2 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย 
มีมติพิเศษใหบ้ริษทัย่อยเลิกกจิการ โดยบริษทัย่อยได้จดทะเบียนเลิกกจิการกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 5 พฤศจิกายน 2561 
และจดทะเบียนชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที    28 ธันวาคม 2561  

 
 เมือวันท ี16 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีมติพิเศษอนุมัติให้ลด

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,270 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 3,370 ลา้นบาท (หุน้สามญั 33.7 ลา้นหุน้ มุลค่าทีตราไวหุ้้น
ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยลด
ขาดทุนสะสมจาํนวน 1,000 ลา้นบาท และคืนเงินลงทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 270 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 17 ธันวาคม 2561 

 
 เมือวันท ี21 ธันวาคม 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชัน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้มีมติพิเศษ

อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ลา้นบาท (หุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 270 ล้าน
บาท (หุน้สามญั 27 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) ตามแผนการทีบริษทัย่อยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 22 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัย่อยได้จดทะเบียนเพิมทุนดังกล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์มือวนัที 26 ธันวาคม 2561 โดยบริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั และบริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทั
ย่อยไดช้าํระค่าหุน้เพิมทุนดงักล่าวจาํนวน 13,000,150 หุน้ และ 8,999,850 หุน้ ตามลาํดบั มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 220 
ลา้นบาท แลว้ในเดือนธันวาคม 2561 
 

ปี 2560 
 

 เมือวันที 12 มกราคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั (“SDM”) ซึงเป็นบริษทัย่อยได้
พิจารณาอนุมัติการจาํหน่ายเงินลงทุนทังหมดในหุ้นสามัญของบริษทั โฟอินิแคส จาํกดั ให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิม ต่อมาเมือวนัที 16 
มกราคม 2560  บริษทัย่อยได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั โฟอินิแคส จาํกดั ทังหมดให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 
30,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม  5.6  ลา้นบาท  

 เมือวันท ี21 กมุภาพันธ์ 2560  ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“SDC”) ซึงเป็นบริษทัย่อย  
เดิมชือ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)(“SIM”) ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซือหุน้สามญัของบริษทั ไทยเบสสเตชัน จาํกดั
(“TBS”) จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 
100 ด้วยเงินลงทุนไม่เกนิ 50 ล้านบาท TBS ดาํเนินธุรกจิให้เช่าพืนทีและให้บริการรวมทังจาํหน่ายอุปกรณ์สือสาร และ
ระบบสือสารโทรคมนาคม  

 เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560  ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ เทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) ซึงเป็น
บริษทัย่อย ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั (“SCT”) ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง จดัตงับริษทัใหม่ ชือ “บริษัท ซี
เคยีวอนิโฟ จํากดั” เพือใหบ้ริการดา้นระบบความปลอดภยัอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และ SCT มีสัดส่วนการถือหุน้ในอัตราร้อยละ 100 โดยเรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  22  มิถุนายน  2560  

 บริษทัฯ ไดแ้จง้ปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 1 
(SAMART-W) โดยมีรายละเอียดดงันี 
- ราคาใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการปรับสิทธิ     :  45        บาทต่อหุน้ 
- ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ   :  44.566  บาทต่อหุน้ 
- อตัราใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการปรับสิทธิ   :  1  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ  1   หุน้สามญั 
- อตัราใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ  :   1  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ  1.010  หุน้สามญั 
- วนัทีมีผลบงัคบั                                 :   วนัแรกทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึนเครืองหมาย XD (วนัที 17 มีนาคม 2560) 
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 เมือวันท ี10 มีนาคม 2560  SDC ซึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาธุรกจิคา้ร่วมชือ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม กบับริษทั สามารถ
คอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึง เพือเข้าทาํสัญญาเป็นพนัธมิตรบริการ Digital Trunked Radio 
System กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดย SDC  ไดรั้บแต่งตงัใหเ้ป็นผูน้าํกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ซึง
เป็นผูมี้อาํนาจทาํการแทนและผูกพนัในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม โดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วนัทีลงนามในสัญญา
ฉบบันีและจะสินสุดลงเมือเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามสัญญาพนัธมิตรกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) ครบถว้นแลว้ ทงันี SDC ผูกพนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และชาํระค่าใชจ่้ายของโครงการตามทีระบุ
ไวใ้นสัญญาระหว่างกนั 

 
ต่อมาเมือวันที 24 สิงหาคม 2560 เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้เข้าท ําสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกจิ กบับริษทั กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เพือขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 
System หรือ DTRS) โดยสัญญาจะสินสุดวนัที 31 กรกฎาคม 2568 และเมือวนัที 2 ตุลาคม 2560  SDC  ได้เข้าทาํสัญญากบับริษทั 
กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลาสามปี เพือการให้บริการขายส่งและขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกจิ
ระบบ trunked radio ทงันี SDC ผูกพนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และชาํระค่าใชจ่้ายตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 เมือวันท ี15 สิงหาคม 2560  ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั (“SUT”) 
ซึงเป็นบริษัทย่อย จัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ชือ “บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชัน จํากัด”(“STR”) เพือให้บริการควบคุม
การจราจรทุกรูปแบบรวมถึงประกอบกจิการทีเกยีวกบัการขนส่งทุกประเภท โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่า           
หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1 ล้านบาท ซึง SUT มีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 บริษทัย่อยดังกล่าวไดจ้ด
ทะเบียนจดัตงับริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 22 สิงหาคม 2560  ทงันีบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เต็มจาํนวน และ
ไดรั้บชาํระค่าหุน้เรียบร้อยแลว้เมือวนัที 27 กนัยายน 2560 

 

 เมือวันท ี27 กนัยายน 2560  ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เปลียนชือ
บริษทัจากเดิมชือ “บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)” โดยบริษทัย่อย
ไดจ้ดทะเบียนการเปลียนชือบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  6  ตุลาคม  2560 

 เมือวันท ี27 กนัยายน 2560  ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ SDC ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปนี 

-   อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัครังที 1 จาํนวนไม่เกนิ 1,100,062,500 หน่วย ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0 บาทให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมของบริษัทย่อยทีจองซือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัรา 4 หุน้สามญัเพิมทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือหุ้นสามัญ
ได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.9 บาท ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยระยะเวลาใชสิ้ทธิซือหุน้ครังแรกเมือครบกาํหนด 2 ปี นับ
จากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หลังจากนันสามารถใช้สิทธิซือหุ้นได้ในวนัทาํการสุดท้ายของทุกสินเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคม 

- อนุมัติการเพิ มทุนจดทะเบียนจาก 440 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 990 ล้านบาท  โดยออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 
5,500,312,500 หุ้น มูลค่าทีตราทีไวหุ้้นละ 0.1 บาท ซึงแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุน จาํนวนไม่เกนิ 4,400,250,000 หุ้น                
มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท เพือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้ (Right Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ  1 หุ้น
สามญัเพิมทุน และกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนในราคาหุน้ละ 0.5 บาท และการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่
เกนิ 1,100,062,500 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้  

 

                         โดยเมือวนัที 6 ตุลาคม 2560  บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

 เมือวันท ี12 ตุลาคม 2560 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชัน จาํกดั (“STR”) ซึงเป็นบริษทัย่อย ได้มี
มติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50 ล้านบาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 4.9 
ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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 บริษทั  แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั (“CATS”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน STR   
(CATS ดาํเนินธุรกิจการจัดตังระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาตามสัญญาสัมปทานทีได้รับ
จากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลารวม   32  ปี ตังแต่ปี 2545-2577)   ไดมี้การลงนามแกไ้ขสัญญาสัมปทานดงักล่าวกบัรัฐบาลกมัพูชาใน
การขยายอายุสัมปทานใหก้บั CATS  อีก  7  ปีนบัจากปี 2577 โดยอายุสัมปทานจะไปสินสุดในปี 2584    
 

             โครงสร้างการถือหุ้น 

  ณ วนัที 31  ธันวาคม  2562  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,342,005,213 บาท และมีทุนชาํระแล้วจาํนวน 1,006,503,910 
บาท   มีโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัย่อยซึงแยกโครงสร้างธุรกจิออกเป็น  “โครงสร้างธุรกจิ (ตามการถือหุน้)”  และ “โครงสร้างธุรกจิ (ตามการ
บริหารธุรกจิ)”   โดยสามารถดูรายละเอียดไดภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างธุรกจิ”  ดงันี 
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 ข้อมูลทัวไปของบริษัทย่อย 
 

ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
    1. บมจ. สามารถ ดิจติอล 

99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000     
โทรสาร  0-2502-6361 

ให้บริการธุรกจิสือสารในยุคดิจิตอลทีครบวงจร 
ทงัเครือข่าย โซลูชนั และคอนเทนท ์

1,540 11,324,423,218 
 
 

9,364,737,000 
 

82.70 

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 ดิจติอล มีเดีย 
99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร  0-2502-8136 

ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิ ง      
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  
99/37 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 2 
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6000 
โทรสาร  0-2502-8136 

ดาํเนินธุรกจิเกยีวกบักฬีาครบวงจร ตงัแต่ให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารดา้นกฬีาผ่านช่องทาง digital  จดัอีเวนท์
กฬีา จําหน่ายสินค้าเก ียวกบัก ีฬาในช่องทาง  
e-commerce จั ด อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก ีฬ า ต่ า ง ๆ 
ให้บริการดา้นเทคโนโลยีเกยีวกบักฬีา และการ
บริหารสิทธิประโยชน์ให้นักกฬีา สโมสรและ
สมาคมกฬีา 

120 12,000,000 
 

5,999,996(2) 49.99 

5. 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 

6. บจก. ซีเคียวเอเชีย 
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
และสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลือนที 
รวมทังจาํหน่ายสินค้าและโซลูชั นเกยีวกบัการ
รักษาความปลอดภยั 
 
 

1.25 125,000 
 

124,997(1) 99.99 
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ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
7. บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี 

99/10 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 26  
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 

8 

 
800,000 495,000 (2)   61.88 

8. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชัิน 
99/37 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 2   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร      0-2502-8136 

เจา้ของรายการโทรทศัน์ทางช่องทีวีดิจิตอล รายการ
กฬีาในช่องโทรทัศน์ต่างๆ รับจา้งผลิตรายการ รับ
ถ่ายทอดสด และบนัทึกเทปการแข่งขนักฬีาต่างๆ 
 

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

9. 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 

ประกอบธุรกจิทางดา้นขายฝากอสังหาริมทรัพย ์ 
เป็นตวักลางในการจบัคู่ระหว่างผูข้ายฝากและผูรั้บ
ซือฝาก (Matching) นอกจากนี ยงัใหบ้ริการในดา้น
คาํปรึกษา และการฝากขายอสังหาริมทรัพย ์
 

5  
เรียกชาํระแลว้ 
2.5 ลา้นบาท 

 

500,000 499,997(1) 99.99 

10. บจก. ไทยเบสสเตชัน  
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.       0-2502-6000   
โทรสาร  0-2502-6491 

ประกอบธุรกจิให้เช่าใช ้พืนที และให้บริการ 
ร ว ม ทั ง จํ า ห น ่า ย อ ุป ก ร ณ ์สื อ ส า ร  แ ล ะ
ระบบสือสารโทรคมนาคม 

10 100,000 99,998(1) 99.99 

11. 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) ดาํเนินธุรกจิดา้นระบบสือสารโทรคมนาคมและ
เครือข่ายสือสารขอ้มูลทีทนัสมยัอย่างครบวงจร 

2) ดาํเนินธุรกจิให้บริการวางระบบโซลูชั นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีผสมผสานและควบรวม
เทคโนโลยี ต่างๆ รวมไปถึงโซลูชั นสําหรั บ
เทคโนโลยีชนัสูงเฉพาะดา้น 

3) ดาํเนินธุรกจิให้บริการโซลูชั นและบริการดา้น
ซ อ ฟ ต ์แ ว ร ์แ อ ป พ ล ิเ ค ชั น  ที ช ่ว ย เ พิ มขี ด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัลูกคา้ 

738 618,000,000 
 
 

 
 

433,464,590 
 

 

70.14 

12. 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
ประกอบด้วยการจัดหา การดําเนินการวางระบบ               
การซ่อมบํารุง รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์สือสาร
โทรคมนาคมทีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และยัง
ไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพ
และประสิทธิภาพงานบริ การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

500 5,000,000 
 

4,999,994(4) 99.99 
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ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
13. 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 
บริหารจดัการ และบาํรุงรักษาอุปกรณ์ ทางดา้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รวมถึง
เทคโนโลยีชนัสูงเฉพาะดา้น 

225 2,250,000 
 

2,249,995(4) 99.99 

14. 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 

15. 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 

ให้บริการแลกเปลียนข้อมูลทางการค้าในรูปแบบ
มาตรฐานทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data 
Interchange : EDI), บริการให้คําปรึกษาและวาง
ระบบงานใหแ้กธุ่รกจิทีตอ้งการลดขนัตอนการทํางาน
กบัคู่คา้แบบครบวงจร รวมถึงใหบ้ริการระบบ Supply 
Chain Financing 

53 5,300,000 
 

5,299,993(4) 99.99 

16. 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 

บริการร ะบบ กา รรับ ชําร ะเ งินผ่ านเ ครือ ข่า ย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) รวมถึง
บริการด้าน Electronic Data Capture (EDC)  
ระบบ Electronic Signature Capture, ระบบ         
E-Receipt Platform และระบบ QR-Payment และ
เป็น Solution Provider ในดา้นของ Smart Card, 
เป็นผู ้พัฒนา Smart Card Application ให้แก ่
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและผูป้ระกอบ
ธุรก ิจบัตรเครดิตอืนๆ รวมถึงบริการ Loyalty 
Service Program  

72 7,200,000 
 

7,199,993(4) 99.99 

17. 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 

บริการให้เช่า และพฒันาระบบบริหารจดัการการ
เรียนการสอน (Learning Management System) 
ร วม ถึ งซ อ ฟ ต์แว ร์ บ ริ หา ร ส ถ า น ศึ ก ษา  แล ะ
เทคโนโลยีดา้นการศึกษาแบบครบวงจร พร้อมการ
พฒันาเนือหารายวิชา (Courseware) เพือการเรียน
การสอนและการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี ยงั
พัฒนา Digital Content เช่น e-Magazine และ 
e-Books รวมถึงการพฒันา Mobile Application 

20 200,000 
 

199,997(4) 99.99 

18. 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
ลูกคา้ภาครัฐและองคก์รธุรกจิ ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ไดแ้ก ่ FTTx, G.SHDSL, MPLS, Leased Line, 
Gigabit Internet และ Software-Defined WAN (SD 
WAN) พร้อมบริการ Co-Location และ Cloud 
Hosting 

62 6,200,000 
 

6,175,594 (4) 99.61 
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ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
19. 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 
ให้บริการรับจา้งพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานแบบ
คร บ วงจร  แล ะให้บ ริ กา ร เฉ พา ะท า งใน ด้า น
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

10 100,000 
 

 99,993 (4) 99.99 

20. 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 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 
 

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

21. 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 จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร อ ง ค์ ก ร (Enterprise 
Resource Planning) โดยศึกษาความต้องการและ
เสนอบริการที เหมาะสมแบบครบวงจร( Total 
Solution) ร วมถึ งระบบCustomer Relationship 
Management(CRM) และระบบ Human Capital 
Management (HCM) ใ ห้แกลู่กค ้า ทังภาครัฐ
และเอกชน 

2,100 21,000,000 20,999,993(4) 99.99 

22. บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)  
99/12 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 24 
ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 

โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการออ กแบบ และพัฒ นาซอฟต์แวร์ ที
เกยีวขอ้งสําหรับภาครัฐและเอกชน 

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

23. 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
เฉียงใตคื้อ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

30 300,000 270,000(7) 90.00 

24. บจก. ซีเคียวอินโฟ 
99/17 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 19 
ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6610  
โทรสาร   0-2502-6648 

ให้บริการศูนย์เฝ้าระวงัการคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Security Operations Center - CSOC) 
แบบครบวงจรทงัการให้คาํปรึกษา การฝึกอบรม 
การประเมินความเสียงดา้นความปลอดภยั บริการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั และตอบรับกบัภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์ 

 

5 50,000 49,997(6) 99.99 
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ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
25. 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 

ธุรกจิดา้นการบริการศูนย์บริการขอ้มูลและลูกคา้
สัมพันธ์ในรูปแบบการติดตังระบบศูนย์บริการ
ขอ้มูล จดัหา และบริหารเจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ 

280 
 
 

280,000,000 
 

191,600,000 
 

68.43 
  
 

26. 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 

ธุรกจิดา้นการบริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกคา้
สัมพนัธ์ และการติดดงัระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล
แบบเบ็ดเสร็จ ใหบ้ริการในประเทศกมัพูชา 
 

600,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

120,000 120,000(8) 100.00 

27. 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 

ใหบ้ริการทีปรึกษาการบริหารและจดัหาบุคลากร
ดา้นบริการลูกคา้สัมพนัธ์ และธุรกจิศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลและลูกคา้สัมพนัธ์ ใหบ้ริการทาํความสะอาด 
ธุรกจิทวงถามหนี และสถาบนัฝึกอบรม 
 

2 200,000 199,997(8) 99.99 

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

ใหบ้ริการพฒันานวตักรรมดา้นดิจิทลั  3 300,000 299,997(8) 99.99 

29. 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  
 

10,000,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

1,000,000 
 

1,000,000(9) 100.00 

30. 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 

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แกโ่ครงการทีอยู่อาศัย 
Bodaiju Residence ในกรุงพนมเปญ โดยซือ
กระแสไฟฟ้าจากรัฐบาล ประเทศกมัพูชา 

5,000,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

 
 

500,000 
 

500,000(10) 
 

100.00 
 

31. 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 

ให้บริการเช่าทีดินแกบุ่คคลภายนอกในประเทศ
กมัพูชา 

50,000,000  
(เรียล) 

100 
 

49 49.00 
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ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
32. 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 

33. บจก. สุวรรณภูม ิเอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์  
99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6191 
โทรสาร  0-2502-6186 

หยุดดาํเนินการชั วคราว (ปี 2559 : บริหารจดัการ
ขยะในพืนทีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
 

50 5,000,000 
 

4,499,994 89.99 

34. 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 
 

1,460,000 73.00 

35. 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
ให้บริการระบบสือสัญญาณภาพและเสียงครบ
วงจร รวมทังออกแบบและผลิต ผลิตภณัฑ์Metal 
Sheet หรือ โลหะภณัฑ์ต่างๆ ทีใช้กบังานระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ตูไ้ฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ตู้
ระบบโทรศัพท์ เคลือนที 3G / 4G ตลอดทัง
ผลิตภณัฑขึ์นรูปเหลก็ อลูมิเนียมและสังกะสีต่างๆ  

550 5,500,000 
 

5,499,994 99.99 

36. 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(11) 99.99 

37. 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 

38. 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 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 

  18

ลําดับ 
ท ี ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ
ทังหมดที

ออกจาํหน่าย 

หุ้นทังหมดทีบริษทัถือ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
39. บจก. เทด้า 

99/2 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2582-8264 

ทาํธุรกจิใหบ้ริการกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า และระบบ
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทงัแบบสายแขวนบนอากาศ 
และสายเค เ บิ ลใต้ดิน แบบครบวงจร  ตังแ ต่ 
ออกแบบ  จดัหาอุปกรณ์  กอ่สร้าง  ทดสอบ  และ
บาํรุงรักษา 

407.5 40,750,000 38,448,707 (12) 94.35 

40. 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 0-2582-8264 

ทาํธุรกจิให้บริการออกแบบ กอ่สร้าง ติดตงัและ
ทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจนการ
บาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 

15 150,000 149,998(13) 99.99 

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

ดํา เ นิ น ธุ ร ก ิจ ที เ ก ีย ว ข้อ ง ก ับ ก า ร บ ริ ห า ร                 
จดัการพลงังานทดแทน 

50 5,000,000 4,999,800(12) 99.99 

42. 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(12) 99.99 

43. บมจ.  สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์  
99/11 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 25  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6157   
โทรสาร     0-2502-6176  

ลงทุนในบริษทัอืน (Holding company) โดยเน้น
การลงทุนในบริษัททีประกอบธุรกจิให้บริการ
บริหารจดัการการจราจรทางอากาศ หรือธุรกจิที
เกยีวเนืองกบัการจดัการจราจรทางอากาศ 
 

320 576,000,000 191,997,868(10) 
384,000,000(12) 

 
 

33.33 
66.67 

 
 

 

 
หมายเหต ุ
 

(1) ถือหุน้โดย บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(2) ถือหุน้โดย บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย  
(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 บมจ. สามารถ  เอวิเอชนั โซลูชนัส์ 
(10)    ถือหุน้โดย บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง 
(11)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถวิศวกรรม   
(12)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 
(13)   ถือหุน้โดย บจก. เทดา้ 
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นอกจากนนั เนืองจากบริษทัฯ มีลกัษณะเป็นบริษทั Holding Company มีการลงทุนหลกัในบริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึงการดาํเนินธุรกจิในบริษทัย่อยทุกบริษทั
ดงักล่าวถือเป็นธุรกจิหลัก โดยมีขนาดของบริษทัฯ ทีประกอบธุรกจิหลักตามหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ที สจ. 20/2555  เรืองการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนทีเกยีวกบัการอนุญาตให้บริษทัทีประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอืน (holding 
company) เสนอขายหุน้ทีออกใหม่  ซึงสรุปไดด้งันี 

 
1. มีขนาดของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกจิหลกัคิดเป็นร้อยละ 99.83 ของขนาดบริษทัจดทะเบียน  ซึงเป็นไปตามทีประกาศดงักล่าวกาํหนด  โดยกาํหนดไวที้

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25  ของขนาดบริษทัจดทะเบียน 
2. มีขนาดของบริษทัทีประกอบธุรกจิหลกัทุกบริษทัรวมกนั เมือเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัจดทะเบียนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 99.83 ของขนาดของ

บริษทัจดทะเบียน   ซึงประกาศดงักล่าวกาํหนดไวที้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75  ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน    
 

ทงันี  บริษทัหลกัดงักล่าว มีขนาดต่างกนั หากพิจารณาความมีนยัสาํคญัของธุรกจิ  โดยบริษทัย่อยทีมีรายได้ตงัแต่ร้อยละ  10  ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทัมี
จาํนวน  4  บริษทั  คือ  บริษทั สามารถ คอมเทค จาํกดั   บริษทั สามารถ คอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั   บริษทั พอร์ทัลเน็ท จาํกดั  และ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ 
ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั     อย่างไรกต็าม บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัฯ จึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัดงักล่าวเพิมเติม โดยสามารถดูรายละเอียดลกัษณะธุรกจิ  สัดส่วนการถือหุ้น  และโครงสร้าง
รายไดข้องบริษทัดงักล่าวภายใตห้วัขอ้เรือง  “ข้อมูลทวัไปของบริษัทย่อย หน้า 12  โครงสร้างธุรกจิ หน้า 10 และโครงสร้างรายได้ หน้า 47” 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) กอ่ตงัขึนเมือวนัที  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยกลุ่ม
วิไลลกัษณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริมแรก 5 ลา้นบาท  เพือดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัการออกแบบและติดตงัระบบสือสารโทรคมนาคม บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่ ปี 2536   

 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิ โดยแบ่งกลุ่มธุรกจิออกเป็น  5  สายธุรกจิดงันี 

ลาํดับ กลุ่มธุรกจิ ลกัษณะธุรกจิ(*) 
สัดส่วน
รายได้(**) 
ปี 2562 

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 

63.6% 
 

2 สายธุรกจิ Digital ใหบ้ริการธุรกจิสือสารในยุคดิจิตอลทีครบวงจร ทังเครือข่าย โซลูชัน และคอน
เทนท ์

6.7% 
 

3 สายธุรกจิ Call Center ดาํเนินธุรกจิให้บริการศูนยบ์ริการข้อมูลและลูกค้าสัมพนัธ์ บริการออกแบบ
พฒันาและติดตงัระบบศูนยบ์ริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จทังในประเทศไทย และ
ประเทศกมัพูชา รวมถึงการใหบ้ริการพฒันานวตักรรมดา้นดิจิทลั ธุรกจิทวงถาม
หนี และสถาบนัฝึกอบรม 

5.2% 
 

4 สายธุรกจิ Utilities and 
Transportations   

ดําเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกิจจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกจิการใหบ้ริการด้านการออกแบบ 
กอ่สร้างและติดตงังานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร 

22.9% 
 

5 สายธุรกจิ Technology Related 
Services 

ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกิจการจําหน่ายรับเหมาติดตังและซ่อมบํารุงระบบรักษาความ
ปลอดภยัและระบบสือสารดา้นภาพและเสียง ทงัระบบทีมีสายและไร้สาย   

1.6% 
 
 

 
หมายเหต ุ:   (*)    รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ทีแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
   สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) 
 (**) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขาย งานตามสัญญาและบริการของบริษัทฯ ในปี 2562 

 

   บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายได้จากการขาย  งานตามสัญญาและบริการใน  ปี 2562  เท่ากบั  14,134  ล้านบาท  ประกอบด้วยกาํไร
ขันต้น 2,766 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.57 ของยอดขาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจาํหน่าย  บริหารและค่าใช้จ่ายอืนเท่ากบั 1,837         
ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 12.82  ของรายไดร้วม  มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 562  ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้21 ลา้นบาท โดยใน ปี 2562  มี
ผลขาดทุนสาํหรับปี (ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) 426 ลา้นบาท   

  

   สายธุรกจิ ICT Solution and Service สามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 63.6 ในขณะทีสายธุรกจิ Digital มีรายได้ร้อยละ 
6.7 สายธุรกจิ Call Center มีรายได้เท่ากบัร้อยละ 5.2 สายธุรกจิ Utilities and Transportations มีรายได ้ร้อยละ 22.9 และสายธุรกจิ Technology 
Related Services มีรายไดร้้อยละ 1.6 
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โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกจิของแต่ละสายธุรกจิดงันี 
 

2.1 สายธุรกจิ ICT Solution and Service 
 
ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการระบบดา้นเทคโนโลยีสือสาร สารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชัน โดยแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกจิหลกัครบวงจร
ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชันทันสมัยรอบด้าน ประกอบด้วย สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
(Network Solutions) สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกตด์้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และสายธุรกจิแอปพลิเคชัน
สนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกจิ (Business Application) โดยมีบริษทัย่อยทีใหบ้ริการหลายรูปแบบในลักษณะครบวงจร ตังแต่
การใหค้าํปรึกษา รับเหมาออกแบบ ติดตงั บริหารจดัการ และบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ใหบ้ริการแก่
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่  รัฐวิสาหกจิ หน่วยราชการ โดยในปี 2562  สายธุรกจินีมีรายได้รวม  8,993.8  ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.6  ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั สายธุรกจินีประกอบดว้ย บริษทัย่อย 14 บริษทั ดงันี 1) บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั 
(มหาชน)  2) บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จาํกดั 3) บริษัท สามารถคอมเทค จํากดั 4) บริษทั สามารถ บรอดแบนด ์     
เซอร์วิสเซส จาํกดั  5) บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 6) บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  7) บริษทั สามารถ อินโฟเนต จํากดั 8) บริษัท   
สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั  9) บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั 10) บริษทั พอร์ทัลเน็ท จาํกดั  11) บริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั        
12)  บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั 13) บริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั และ 14) บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 

  
ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

 สายธุรกจิสารสนเทศและสือสารโทรคมนาคม ไดแ้บ่งลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการออกเป็น 3 สายธุรกจิ ดงันี 
 

1. สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 
 

ดาํเนินธุรกจิดา้นระบบสือสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสือสารขอ้มูลทีทนัสมยัอย่างครบวงจร ตงัแต่การใหค้าํปรึกษา 
สาํรวจ ออกแบบ ติดตังและวางระบบ การบริหารจัดการ ตลอดจนการบาํรุงรักษา ได้รับความไวว้างใจจากองค์กร
ภาครัฐและเอกชนชนันาํ ดว้ยความสามารถทีใหบ้ริการทงัในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการบริหารจดัการแบบ 
Outsource Service ภายใต้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร และความเป็นเลิศด้านการบริหาร
โครงการทีสร้างความมนัใจในการส่งมอบงานคุณภาพ รวมถึงคุณภาพบริการในระดับสูงด้วยมาตรฐาน ISO 20000 
ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 9001 ด้านการควบคุม
คุณภาพการบริการ พร้อมศูนยบ์ริการ 30 แห่ง ครอบคลุมทัวประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center 
(NOC) ทีใหบ้ริการรับแจง้และวิเคราะหเ์หตุขัดข้องให้กบัลูกค้าตลอด 24 ชั วโมง ด้วยบริการทีมุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นสาํคญั โดยโซลูชนัและบริการในสายธุรกจินี ไดแ้ก ่

โซลูชนัและเทคโนโลยีสาํหรับเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง 
-  บริการออกแบบ ติดตัง วางระบบ พร้อมบาํรุงรักษาเครือข่ายสือสารความเร็วสูงผ่านใยแกว้นาํแสง 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) และ Software Defined WAN (SD 
WAN) 

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

Channel Per Carrier) และ iPStar 
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สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม (Network Solutions) มีบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั 
เป็นผูด้าํเนินการหลกั รวมถึงบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั บริษทั เอส แอล 
เอ เอเชีย จาํกดั บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั และบริษทั ไอทีแอ๊บ โซลุท จาํกดั  

 
นอกจากนี บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) เป็นพนัธมิตรกบัเจ้าของเทคโนโลยีสือสารข้อมูลชันนาํ ได้แก ่
Cisco, Huawei, Motorola, Nokia, Juniper Networks, Paloalto และอีกมากมาย  โดยมีความร่วมมือในการยกระดับการ
ทาํตลาด  การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรการในการใหบ้ริการ เพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขนัในระยะยาว 
 
โครงการทยีังไม่ได้ส่งมอบ   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบทังจากโครงการปรับปรุงโครงข่ายอุปกรณ์สือสัญญาณ 
DWDM ระดับ Backbone Network   การติดตังระบบสือสัญญาณ Microwave  ระบบ Media Gateway  การเปลียน
อุปกรณ์ชุมสาย  โครงการระบบติดตามเรือ การจดัทาํ Managed Service เพือรองรับงาน IoT  เครือข่ายไร้สาย (Wireless 
LAN)   การใหเ้ช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานสาขา และโครงการบาํรุงรักษาระบบต่าง ๆ รวมถึงบริการ
ระบบเครือข่ายความปลอดภยัดว้ยระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  งานบริการสือสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและบริการสือ
สัญญาณต่าง ๆ โดยมีมูลค่างานทียังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 รวม 1,333 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม) 

 
2.   สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) 

 
ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการระบบดา้นเทคโนโลยีสือสาร สารสนเทศ และดิจิทลัโซลูชนัทีผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพือประยุกตร่์วมสาํหรับตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึงรวมไปถึงโซลูชนัสาํหรับเทคโนโลยีชันสูงเฉพาะ
ดา้น รองรับงานสําคัญของลูกค้าทีต้องการความถูกต้อง แม่นยาํ และมีความเสถียรสูง จัดทาํขึนเพือลูกค้าแต่ละราย
โดยเฉพาะให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริการครอบคลุมตังแต่การให้คาํปรึกษา (Consulting Services)  
ดาํเนินงานวิศวกรรมทงัดา้นการออกแบบระบบและดา้นการพฒันาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ (Engineering Design 
& Software Development) และการติดตัง (Implementation) ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional 
Project Management) รวมถึงบริการบริหารจัดการ (Outsourcing Services) และบริการบาํรุงรักษา (Maintenance 
Services) ใหก้บัลูกคา้ทงัภาครัฐและเอกชนโดยรักษามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐาน  ISO 9001 และมาตรฐาน 
CMMI ซึงเป็นมาตรฐานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์คุณภาพเป็นทียอมรับอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั วโลก 
โดยบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัหลกัของสายธุรกจิ รวมถึงบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
สมาร์ทเทอร์แวร์ จ ํากดั ทีต่างได้รับการรับรอง CMMI Level 3 สําหรับโซลูชันและบริการสําหรับสายธุรกิจนี 
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) และ Advanced Metering Infrastructure (AMI) 
- Multimedia Solutions: IPTV, Video Conference System และอืน ๆ 
- Security Solutions ได้แก ่ระบบ CCTV,  Suspect Alert/Search,  Finger Print Security, Cyber Security Operations Center 

(CSOC) Services 
- Geographic Information System (GIS) 
- Digital TV Solutions: Transmission, Media Asset Management, Studio & Control Room 
- Energy Savings: Building Energy Management System (BEMS) 

  - Intelligent Robotic and Automation System 
- Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions 
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สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) นอกจากบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ที
เป็นบริษทัหลกัของสายธุรกจินีแล้วนัน ยงัมีบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั  
บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 
 
นอกจากนีบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ยงัเป็นตัวแทนจาํหน่ายหลัก (Strategic Reseller) ของซิต้า (SITA) ผูน้าํตลาด
ของโลกในดา้นการใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับสนามบินชนันาํทวัโลกอีกดว้ย 

 
 โครงการทยีังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบ ไดแ้ก ่โครงการดา้นระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ระบบ
ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยพ์ร้อมระบบกกัเกบ็พลงังานไฟฟ้า  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรคมนาคม ระบบ
เครือข่ายสือสารไร้สายระยะไกล และอืน ๆ  รวมถึงบริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึนเครืองสําหรับสายการบิน และ
ระบบคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหนา้ (APPS) เพือใหบ้ริการกบัท่าอากาศยานของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
และกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม โดยมีมูลค่างานทียงัไม่ไดส่้งมอบ และงานบริการทียงัดาํเนินการให้กบัลูกค้า 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  รวม 3,939.8 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

 
 3.   สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) 

 
ดาํเนินธุรกจิใหบ้ริการโซลูชนัและบริการดา้นซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ทีช่วยเพิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัหน่วยงานของรัฐบาลเพือการบริการประชาชน และให้กบัหน่วยงาน
ภาคเอกชนและองคก์รธุรกจิ เพือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัรวมถึงสร้างความพึงพอใจแกลู่กคา้และผูใ้ชบ้ริการ  

 
สายธุรกจินีใหบ้ริการซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชันทีหลากหลาย โดยกลุ่มบริษทัทีได้รับมาตรฐาน CMMI Level 3 ซึงเป็น
มาตรฐานสาํหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์คุณภาพ นอกจากนี ยงัใหบ้ริการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานแบบ
ครบวงจร สายธุรกจินีมีบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัหลกั โดยโซลูชนัและบริการของสายธุรกจินี
ประกอบดว้ย 

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

- โซลูชนัระบบงานหลกัสาํหรับธนาคาร (Core Banking System) และระบบงานสาํหรับกลุ่มลูกคา้ธนาคารและสถาบนั
การเงิน (Banking & Financial Solutions) 

- บริการระบบการรับชาํระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution), ระบบ Electronic Data Capture (เครือง 
EDC), ระบบ Electronic Signature Capture,  ระบบ E-Receipt Platform, ระบบ Smart Card, บริการ Loyalty 
Services  ระบบ QR Payment  รองรับการชาํระ QR-PromptPay, AliPay, WeChat Pay รวมถึงโปรแกรมสําหรับ 
Kiosk ในการขายสินคา้และบริการอืน ๆ 

- บริการซอฟตแ์วร์ประยุกตส์าํหรับการแลกเปลียนขอ้มูลธุรกรรมทางธุรกจิผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Interchange – EDI), บริการ Supply Chain Financing,  บริการซอฟตแ์วร์ประยุกตด์า้นบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
หรือระบบ Supply Chain Management รวมถึงบริการ Cloud Computing 

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบ ไดแ้ก ่พฒันาและติดตังระบบสารสนเทศธุรกจิหลัก กบั
ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และการบาํรุงรักษาระบบงานหลักสําหรับธนาคาร 
(Core Banking System) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์โครงการออกแบบ จดัหา พฒันา ติดตัง และดูแลบาํรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับธุรกจิหลกั ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอืน ๆ รวมถึงงานบาํรุงรักษาและ
บริการต่าง ๆ ทีให้กบัลูกค้า  โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าของโครงการหลักทียงัไม่ได้ส่งมอบ รวมถึงบริการ
สาํคญัทีจะดาํเนินการใหก้บัลูกคา้ ทีเหลือตามสัญญานนั มีมูลค่า รวม 4,207.3 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 
 

ข) การตลาดและการแข่งขัน 

1. ตลาดและภาวะการแข่งขัน  

เศรษฐกจิไทยในปี 2562 มีการขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอตัวจากปี 2561 ทีเติบโตร้อยละ 4.1 ซึงมีปัจจัยหลักมาจาก
มูลค่าการส่งออกทีลดลงร้อยละ 3.2 การลงทุนทงัภาครัฐและภาคเอกชนมีการเติบโตร้อยละ 0.2 และ 2.8 ตามลาํดับ 
เทียบกบัการขยายตวัในปี 2561 ทีร้อยละ 2.9 และ 4.1 โดยมีอตัราเงินเฟ้อทวัไปในปี 2562 เฉลียร้อยละ 0.71 

สาํหรับเศรษฐกจิไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีการขยายตวัร้อยละ 1.5-2.5 ชะลอตวัลงเมือเทียบกบัปี 2562 โดยมาจากความ
ล่าช้าของกระบวนการพิจารณางบประมาณ การระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงภัยแล้งทีรุนแรงกว่าในปีทีผ่านมา  
อย่างไรกต็าม ปัจจยัสนบัสนุนเศรษฐกจิทีสาํคญัมาจากการผ่อนคลายมาตรการทางการคา้ต่อกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา
และจีน มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะมีการปรับตวัเติบโตขึนร้อยละ 1.4 มีการขยายตัวของการลงทุนรวมทีร้อยละ 3.6 ซึงมา
จากการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน และภาครัฐทีร้อยละ 3.2 และ 4.8 ตามลาํดบั รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของ
ภาครัฐซึงจะครอบคลุมทงัเกษตรกร ผูมี้รายไดน้อ้ย และภาคการท่องเทียว ทังนี อัตราเงินเฟ้อทัวไปเฉลียอยู่ทีช่วงร้อยละ 
0.4-1.41 

ในส่วนของขอ้มูลตลาดผลิตภณัฑแ์ละบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของประเทศไทยในปี 2562 ซึงรวมถึงมูลค่า
บริการด้านการสือสารด้วยนัน ผลสาํรวจของการ์ทเนอร์ (Gartner)2 ระบุว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายทังสิน 7.34 แสน
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าบริการด้านการสือสาร (Communications Services) 408,118 ล้านบาท ด้านอุปกรณ์ 
(Devices) รวมมูลค่า 202,040 ลา้นบาท ดา้นบริการทางดา้น IT (IT Services) 60,477 ลา้นบาท ดา้นซอฟตแ์วร์สาํหรับ
องคก์ร (Enterprise Software) 39,029 ลา้นบาท และดา้นระบบ Data Center มูลค่า 24,775 ล้านบาท ทังนี การเติบโต
ของตลาดในด้านอุปกรณ์จะมีการเติบโตในระดับตาํทีสุด นอกจากนี จากผลวิจัยของจีเอฟเค (GFK)3 ด้านตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 พบว่าตลาด IT ในกลุ่มของผูบ้ริโภคชะลอตัวลงทุก
กลุ่มสินคา้ เช่นตลาดเครืองคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มีปริมาณลดลงร้อยละ 7 และมูลค่าลดลงร้อยละ 8 ตลาด
เครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) มีปริมาณลดลงร้อยละ 19 และมูลค่าลดลงร้อยละ 22  ตลาดเครืองพิมพมี์ปริมาณ
ลดลงร้อยละ 13 และมูลค่าลดลงร้อยละ 16 ตลาดจอมอนิเตอร์ลดลงร้อยละ 7 ทงัจาํนวนและมูลค่า และตลาดอุปกรณ์
เครือข่าย Storage ไม่เปลียนแปลงในด้านจาํนวนแต่ด้านมูลค่าลดลงร้อยละ 12 ซึงทาํให้คาดการณ์ว่าตลอดปี 2562 
สาํหรับตลาด IT ในกลุ่มผูบ้ริโภคนนัอาจลดลง3 ทงันี ตลาดไอทีในกลุ่มของผูบ้ริโภคนนัเป็นเพียงส่วนหนึงของตลาด
ไอทีในประเทศไทย 

 

สําหรับมูลค่าการใช้จ่ายทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ IT ในปี 2563 ของประเทศไทย การ์ทเนอร์ (Gartner) 
คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7.52 แสนล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 2.4 จากปี 25622 โดยแบ่งออกเป็นบริการด้านการ
สือสาร 405,056 ลา้นบาท ด้านอุปกรณ์รวมมูลค่า 214,399 ล้านบาท ด้านบริการทางด้าน IT 64,196 ล้านบาท ด้าน
ซอฟต์แวร์สําหรับองค์กร 43,498 ล้านบาท และด้านระบบ Data Center มูลค่า 24,931 ล้านบาท2 จะเห็นได้ว่า
ซอฟตแ์วร์สาํหรับองคก์ร (Enterprise Software) จะเป็นตลาดทีคาดว่าจะมีอัตราเติบโตมากทีสุดในปี 2563 ทีร้อยละ 
11.4 โดยกลุ่มตลาดซอฟตแ์วร์ทีใชใ้นระดบัองคก์รจะเริมเปลียนไปใชบ้ริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) 
มากขึน 
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นอกจากนี สภาดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยข้อมูลภาพรวมแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2563 ว่า 
อุตสาหกรรมดิจิทลัมีแนวโนม้ขยายตวัสูงขึน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีการ Digitalization ทาํให้เกดิผลกระทบใน
ลักษณะ Disruption ต่อเนือง โดยมีการคาดการณ์ว่าธุรกจิในกลุ่ม E-Commerce จะมีการเติบโตสูงทีสุด และกลุ่ม
โครงสร้างพืนฐานโดยโครงข่ายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักของเครือข่ายสือสารความเร็วสูง   
ทาํใหก้ารลงทุนการขยายโครงข่ายยงัมีการเติบโต อีกทงัในเรืองของการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยี 5G ทาํให้ผูใ้ห้
บริการมีการลงทุนและการแข่งขันเพือเร่งนาํเสนอบริการสู่ผูบ้ริโภค ทาํให้มีการยกระดับเทคโนโลยีโครงสร้าง
พืนฐานและส่งเสริมการพฒันาดิจิทลัคอนเทนต์4 สาํหรับในอุตสาหกรรมสือดิจิทลัมีแนวโนม้ขยายตวัสูงขึน เกดิความ
หลากหลายของดิจิทลัคอนเทนตม์ากขึน มีการใชร้ะบบเกบ็ข้อมูลแบบไร้สายและเทคโนโลยี Cloud Computing เข้า
มาแทนทีระบบเกา่มากขึนทาํให้มีการขยายตัวของตลาด ICT และอุตสาหกรรมดิจิทัล  นอกจากนีการบังคับใช้
กฎหมายเกียวกบัการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กจ็ะทาํให้ตลาดของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นการเฝ้าระวงัและรับมือภยัจากไซเบอร์นนัมีการขยายตวั5    

ทงันี การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิประเทศ ซึงส่งผลต่อการลงทุนและใช้
จ่ายในตลาดเทคโนโลยีสือสาร สารสนเทศ และดิจิทลั  รวมถึงอาจทาํให้เกดิความล่าช้าในการผลิตและโลจิสติกส์ของ
อุปกรณ์ระบบบางส่วน ทาํใหก้ารขยายตวัของตลาดในปี 2563 อาจลดลงกว่าทีคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม ปัจจัยสําคัญที
จะผลักดันตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีการขยายตัวยงัคงเป็น
นโยบายและการลงทุนของภาครัฐ อาทิ นโยบายประเทศไทย 4.0 ทีส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมมา
ขบัเคลือนเศรษฐกจิดิจิทัล (Digital Economy)  การพฒันาอย่างต่อเนืองของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
การลงทุนและใช้จ่ายเพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชือมโยงเพือบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ การนาํเทคโนโลยีและขอ้มูลบูรณาการเพือวิเคราะหก์ารแกปั้ญหาและพฒันาในทุกอุตสาหกรรมและ
ทุกภาคส่วน ซึงเทคโนโลยีทีเป็นส่วนสาํคญัต่อการพฒันายงัคงเป็น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), 
Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Cyber Security  รวมถึง
การนาํเทคโนโลยี Block Chain / Distributed Ledger มาประยุกตใ์ชใ้นแพล็ตฟอร์มทีใหบ้ริการอิเล็กทรอนิกส์ สาํหรับ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํธุรกรรม6  อีกทงั รัฐบาลยงัมีการส่งเสริมการพฒันา Smart City ในจังหวดัทีสําคัญ 
และโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึงจะทาํให้มีการลงทุนเพือการพฒันาโครงสร้าง
พืนฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพืนฐานด้าน ICT ทีเกยีวข้อง นอกจากนี ภาคองคก์รธุรกจิมีการ
ใหค้วามสาํคญัในการเปลียนแปลงองคก์รในลกัษณะดิจิทลัทรานสฟอร์เมชนั (DX)  และมีการลงทุนด้าน IT เพือเพิม
ศกัยภาพการแข่งขนัมากขึน ซึงบริษทัวิจยัไอดีซี คาดว่าองคก์รกว่าร้อยละ 30 จะพฒันาตนเองไปสู่องค์กรดิจิทัล และ
ใช้เทคโนโลยีช่วยขับเคลือนธุรกจิ โดยคาดการณ์ในปี 2565 นัน มากกว่าร้อยละ 61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) จะไดรั้บอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีดิจิทลั7 

การแข่งขนัในปี 2563 นนั คู่แข่งไม่จาํเป็นตอ้งมาจากอุตสาหกรรม ICT อีกต่อไป บริษทัขนาดใหญ่ในทุกภาคธุรกจิที
ไม่ใช่ผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรม ICT ต่างจดัตงัและใหก้ารสนบัสนุน Digital Tech Startup ของตนเอง หรือนาํแพล็ท
ฟอร์ม (Platform) ของตนเองทีประสบความสาํเร็จมาต่อยอดขยายการใหบ้ริการเพือดึงดูดผูบ้ริโภคเข้าสู่แพล็ทฟอร์ม
ของตนเอง หรือแม้กระทั งความร่วมมือของ Digital Tech Startup และความร่วมมือของผูใ้ห้บริการรายใหญ่ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของผูใ้หบ้ริการ ต่างจะเขา้มาแข่งขนักนัสร้างสรรคสิ์งใหม่ ๆ ทงัในรูปแบบของผลิตภณัฑ ์บริการ 
และรูปแบบธุรกจิ ทงัในแง่มุมของคุณภาพและความรวดเร็ว เพือใหลู้กคา้ไดรั้บประสบการณ์ทีดี ซึงเป็นการแข่งขัน
ในแง่ของการเพิมคุณค่าใหก้บัลูกคา้ และในขณะเดียวกนับริการใหม่ ๆ ทีนาํเสนอต่อผูบ้ริโภคกจ็ะมีการแข่งขันใน
ดา้นราคาและการตลาดอีกดว้ย จึงทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาด ICT และอุตสาหกรรมดิจิทลัสูงมากยิงขึน 

ทงันี ภาพรวมเศรษฐกจิไทยทีมีแนวโนม้ขยายตวัแบบชะลอตัว อาจส่งผลให้การแข่งขันในตลาดยิงสูงขึน ซึงหากผู ้
ใหบ้ริการในตลาดไม่ทาํการปรับตวัใหเ้ท่าทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือปรับรูปแบบธุรกจิใหม่ ๆ กอ็าจทาํให้ถูกคู่แข่ง
ในตลาดแทนทีได ้นอกจากนีหากมีปัจจยัเสียงต่าง ๆ ทงัจากภายในและภายนอกประเทศมากระทบต่ออุตสาหกรรม 
หรือการใชจ่้ายและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงความล่าชา้ของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจาํปีทีเกดิขึน ซึงหากประสิทธิภาพและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย
แลว้ กจ็ะส่งผลใหก้ารเติบโตของอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และทาํใหมี้การแข่งขนักนัในตลาดสูงยิงขึน 
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การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
สายธุรกจิ ICT Solution &  Service มีการจดัหาผลิตภณัฑใ์นดา้นระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายจาก
ผูผ้ลิต และตัวแทนจําหน่ายจากทังภายในและภายนอกประเทศ สําหรับนํามาใช้ในแต่ละโครงการ เพือให้บรรลุซึง
วตัถุประสงค์ของลูกค้า  ซึงการจัดหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องนาํเข้าจากต่างประเทศ เนืองจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็น
อุปกรณ์สือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดับสูงทีซับซ้อน และยงัไม่มีผูผ้ลิตภายในประเทศ ซึงจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีลูกคา้กาํหนด อย่างไรกต็ามบริษทัไม่มีปัญหาจากการผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหนึง  เนืองจากสามารถจัดซือจาก
ผูผ้ลิตอุปกรณ์หลายราย ทงัในแถบยุโรป อเมริกา และในเอเซีย โดยบริษทัไม่มีนโยบายในการสั งซือผลิตภัณฑ์และบริการ
ล่วงหนา้ เนืองจากโครงการต่างๆ ทีบริษทัดาํเนินการจะมีกาํหนดลักษณะ และ/หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ
แตกต่างกนัไป  ทงัทีขายและส่งมอบใหลู้กคา้ รวมถึงการพฒันาสารสนเทศและข้อมูลธุรกจิ เพือสร้างบริการทีมีมูลค่าเพิม
บนเครือข่าย สือสาร และดว้ยการประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกจิทีมีประสิทธิภาพ ทาํใหส้ามารถจดัหาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
ซึงเป็นการเพิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการไดอ้ย่างรวดเร็ว แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอืน และใช้ประโยชน์จาก
การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารทีทนัสมยัมาประยุกตใ์ช ้

 

ในส่วนของการใหบ้ริการติดตงั การบริหารจดัการ และบริการหลงัการขาย ส่วนใหญ่ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการติดตงัเอง 
โดยใชที้มงานภายในของบริษทัซึงผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ ตลอดจนมีความชาํนาญเกยีวกบัการติดตังระบบ
โทรคมนาคมและสารสนเทศเป็นอย่างดี  มีศูนยข์้อมูล Data Center ทีทันสมัยและมีเครือข่ายบริการด้านเทคนิคและการ
บาํรุงรักษาอยู่ทวัประเทศ ซึงรองรับการใหบ้ริการแบบ 24 x 7 โดยมี 30 ศูนยบ์ริการทัวประเทศ ทังนีบริษทัได้มีพนัธมิตร
ทางธุรกจิจาํแนกตามสายธุรกจิ ไดแ้ก ่

ดา้นโซลูชนัระบบเครือข่ายสือสาร  - Cisco, Nokia, Huawei, Motorola, Juniper, Paloalto, Nortel, Polycom 
ดา้นเครือข่ายสือสารดาวเทียม -    Thaicom 
ดา้นเครือข่ายสือสารแบบมีสาย -    TOT, CAT, TRUE, Jastel, UIH, SYMPHONY 
ดา้นเครือข่ายสือสารแบบไร้สาย -    AIS, DTAC, TRUE 
ดา้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์    - IBM, EMC, Hitachi, Dell, Sun, HP, ACER, Huawei 

 ดา้นซอฟตแ์วร์ระบบ  -        SAP, Oracle, SilverLake 
-------รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน)------ 
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2.2 สายธุรกจิ Digital เดิมชือสายธุรกจิ  Mobile Multimedia 
 

ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายอุปกรณ์สือสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใหบ้ริการธุรกจิสือสารในยุคดิจิตอลทีครบวงจรทังเครือข่าย
และโซลูชัน ตังแต่ปี 2560 บริษทัได้ปรับเปลียนธุรกจิมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกจิให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-
Tower) แกผู่ใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทัวประเทศ ซึงทัง 2 โครงการเป็นการให้บริการ
ร่วมกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)   (“ก.ส.ท.”) และยังคงมุ่งเน้นดาํเนินธุรกิจทีมีรายได้ประจาํสายธุรกจินี
ประกอบดว้ยบริษทัย่อย 10 บริษทั ดงันี 1) บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทั สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จาํกดั 
3) บริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั 4) บริษทั ซีเคียวเอเชีย จาํกดั 5) บริษทั ซิมทูแอซเซ็ท จาํกดั 6) บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
จาํกดั 7) บริษทั เอ็นเตอร์เทนเมน้ทท์รี จาํกดั 8) บริษทั ไทยเบสสเตชนั จาํกดั 9) บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั 10) บริษทั สยามสปอร์ต 
เทเลวิชัน จาํกดั โดยมีบริษทัทีเป็นธุรกจิหลักของสายธุรกจิคือ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สามารถ 
ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั ปี 2562 สายธุรกจิ Digital มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั 954.5ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้รวมของ
กลุ่มบริษทั  

 
  ก)     ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ  

  
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของสายธุรกจิ Digital แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี 
 
1. Digital Network 

 

 Digital Trunked Radio System 

เมือวนัที 10 มีนาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาธุรกจิคา้ร่วมชือ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมกบับริษทั สามารถ
คอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั เพือเข้าทาํสัญญาเป็นพนัธมิตรบริการ Digital Trunked Radio System กบับริษทั 
กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัไดรั้บแต่งตงัให้เป็นผูน้าํกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมซึง
เป็น ผูมี้อาํนาจทาํการแทนและผูกพนัในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมโดยสัญญามีผลบงัคบันบัแต่วนัทีลง
นามในสัญญาฉบบันีและจะสินสุดลงเมือเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าทีตามสัญญาพนัธมิตรกบั
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ครบถว้นแลว้ ทงันีบริษทัผูกพนัทีจะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดต่างๆ
และชาํระค่าใชจ่้ายของโครงการตามทีระบุไวใ้นสัญญาระหว่างกนั  

ต่อมาเมือวนัที 24 สิงหาคม 2560 เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้เข้าทาํสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกจิ กบั     
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เพือขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกจิ
ระบบ Trunked Radio (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยสัญญาจะสินสุดวนัที 31 กรกฎาคม 
2568  

เมือวนัที 2 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลาสาม
ปี เพือการใหบ้ริการขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกจิระบบ Trunked Radio แกผู่ใ้ช้บริการปลายทาง ภายใต้
เงือนไขในสัญญาบริษทัฯมีภาระผูกพนัในการชาํระค่าตอบแทนการขายส่งบริการขนัตาํตามทีระบุในสัญญา 

เมือวนัที 18 ธันวาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาธุรกจิคา้ร่วมชือ เอสเอส คอนซอร์เตียมกบับริษทั สามารถเทลค
อม จาํกดั (มหาชน)  เพือเข้าร่วมเป็นผูเ้สนอราคาจัดซืออุปกรณ์ Mobile Switching Office เพือใช้งานกบัระบบ 
Digital Trunked Radio System กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัได้รับแต่งตังให้เป็น
ผูน้าํกลุ่มของเอสเอส คอนซอร์เตียมซึงเป็นผูมี้อาํนาจทาํการแทนคู่สัญญา ทุกฝ่ายในนามของเอสเอส คอนซอร์
เตียม โดยสัญญามีผลบงัคบันบัแต่วนัทีลงนามในสัญญาฉบับนีและจะสินสุดลงเมือเอสเอส คอนซอร์เตียม ได้
ปฏิบติัหนา้ทีตามสัญญาซือขายกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ครบถว้นแลว้ หรือการยืนข้อเสนอ
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ราคาของ เอสเอส  คอนซอร์เตียมไม่ประสบความสาํเร็จ ทงันีบริษทัฯผูกพนัทีจะตอ้งปฏิบัติตามข้อกาํหนดต่างๆ
และชาํระค่าใชจ่้ายของโครงการตามทีระบุไวใ้นสัญญาระหว่างกนั 

ต่อมาเมือวนัที 26 ธันวาคม 2561 เอสเอส คอนซอร์เตียม ได้เข้าทาํสัญญาซือขายอุปกรณ์ Mobile Switching 
Office กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยสัญญาจะสินสุดเมือ เอสเอส คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติ
หนา้ทีตามสัญญาซือขายกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ครบถว้นแลว้ 

SDC ได้พฒันาระบบวิทยุคมนาคมเฉพาะกจิระบบดิจิตอล CAT Nationwide DTRS (Digital Trunked Radio 
System) ใหส้ามารถบริการทังด้านโครงข่ายและเช่าอุปกรณ์สือสาร เพือศักยภาพในการสือสารได้ครอบคลุม
พืนทีทวัประเทศ ดว้ยคุณสมบติัของผลิตภณัฑที์ไดรั้บการออกแบบมาเพือรองรับการสือสารแบบกลุ่ม (One to 
Many หรือ Group Call) ทีต้องการความรวดเร็วในการสือสารข้อมูลไปยงักลุ่มจาํนวนมาก ซึงจะมีประโยชน์
อย่างยิงในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Mission Critical) มีความเสถียรในการใชง้าน แมใ้นยามเกดิภัยพิบัติ ซึงโครงข่าย
การสือสารอาจล่มและใช้งานไม่ได้ตามปกติ แต่เครืองวิทยุสือสารยงัคงติดต่อถึงกนัได้ นอกจากนีคุณสมบัติ
ตวัเครืองลูกข่ายยงัมีความทนทาน กนักระแทก กนันาํ กนัประกายไฟ จึงเหมาะสาํหรับการใช้งานภาคสนามและ
ช่วยเพิมความมนัใจใหแ้กผู่ใ้ชบ้ริการ ยิงไปกว่านนั DTRS ยงัมีคุณสมบติัในการปกป้องความปลอดภยัของขอ้มูล
ในระดบัสูง สามารถป้องกนัการดกัฟังดว้ยการเขา้รหสั   

 
 Co - Tower 

 
                          ธุรกจิ Co-Tower ภายใตบ้ริษทั ไทยเบสสเตชัน จาํกดั (“TBS”) ซึงเป็นบริษทัย่อย ได้ร่วมมือเป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกจิกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ในการใหบ้ริการเสาสัญญาณโทรคมนาคมร่วม   ในบริเวณ
พืนทีอุทยานแห่งชาติต่างๆทวัประเทศ ระยะเวลา 10 ปี เพือใหน้กัท่องเทียวไดใ้ชสั้ญญาณโทรศพัทเ์คลือนทีอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ รวมทงัลดการลงทุนซาํซ้อนในการสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมลดการบดบังทัศนียภาพใน
พืนทีอุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพืนที 154 อุทยาน ทวัประเทศ 

 
2. Digital Content 

กลุ่มบริษทั SDC ใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงทีทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
ชีวิตประจาํวนัของกลุ่มผูใ้ชง้านทุกเพศทุกวยัในรูปแบบของเสียง (Voice) และการใหบ้ริการในรูปแบบข้อความหรือ
ภาพ (Non-Voice) รวมทัง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สือสารหลายช่องทาง เช่น การรายงานผลกฬีาทัวไป การ
พยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนยร์วมนกัพยากรณ์และการดูดวง และการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นไลฟ์สไตล ์ “กนิดืมเทียว” 

 

ข)    การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  

1.   กลยุทธ์ทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
            

1.1) Digital  Network   
 

SDC ไดพ้ฒันาบริการให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบ  Digital Trunked Radio ของลูกค้าปัจจุบัน   
โดยจะใชก้ลยุทธ์การเขา้ถึงลูกคา้และความเขา้ใจในการใชง้าน ซึงจะใชง้านเฉพาะกลุ่มทีมีการใช้งานเพือภารกจิ
เฉพาะ SDC จะสร้างมูลค่าเพิมโดยการใหบ้ริการควบคู่ไปกบัการจดัหาอุปกรณ์วิทยุสือสารใหแ้กลู่กคา้ 

 

รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ และการคดัเลือกพนัธมิตรธุรกจิทีมีความพร้อม จึงเป็นสิงจาํเป็นใน
การแข่งขนักบัคู่แข่งรายอืนๆ  ทงันี บริษทัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทีดีจากลูกคา้และพนัธมิตร เพือ SDC สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนาํเสนอในราคาทีแข่งขันได้ กล่าวคือต้องอยู่ในงบประมาณทีลูกคา้
กาํหนดไว ้
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SDC จะมีการออกโปรโมชนัส่งเสริมการขายในช่วงแรกทีเริมทาํการขาย เพือเป็นการกระตุน้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ใหท้าํการตัดสินใจใช้บริการ และสร้างความภักดีในการใช้บริการของ SDC นอกจากนีมีการวางแผนในการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านสือต่างๆ เพือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุด ดงันี   
 ประชาสัมพันธ์ในสือต่างๆ เช่น ผ่านสือวิทยุ ผ่านสือพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร แผน่พับ            

เพือเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะ 
 ประชาสัมพนัธ์สือออนไลน ์เช่น ผ่านเวบ็ไซต ์และ social media ต่างๆ ทีตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
Digital Trunked Radio System 
 องคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกจิ 
 ภาคธุรกจิเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกจิบริการต่างๆ เช่น การขนส่งและการเดินทาง โรงงาน

และนิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล กลุ่มธุรกจินาํมนั เป็นตน้ 
 บริษทัในเครือ 
 

 Co - Tower 
 ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ 3 ค่าย ไดแ้ก ่TRUE, AIS , DTAC 
 บริษทัพนัธมิตร  CAT 

1.2)   Digital Content 
 

ด้วยเทคโนโลยีทีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทาํให้รูปแบบของผูบ้ริโภคสือ digital มีการเปลียนแปลง ผู ้บริโภค
สามารถเลือกบริโภคสือไดห้ลากหลาย รวดเร็ว และเลือกบริโภคเฉพาะสือทีสนใจ เพือให้สอดคล้องกบัรูปแบบ
การบริโภคทีเปลียนแปลงไป บริษทั SDC จึงยกเลิกส่วนงานทีผลิตรายการเกยีวกบักฬีาซึงออกอากาศผ่าน
ช่องสัญญาณดาวเทียม และยกเลิกส่วนงานทีให้บริการข้อมูลเรือง  กนิ ดืม เทียว ผ่านเว็ปไซต์ โดยมุ่งเนน้ผลิต 
content ทีบริษทัมีความชาํนาญ เนน้การใหบ้ริการผ่านโทรศัพท์เคลือนทีซึงประกอบไปด้วย content   ด้านกฬีา 
และ life style  ขณะทีสายงานด้านกฬีา บริษทัยงัมุ่งสู่ความเป็น Digital Sport ทีดาํเนินธุรกจิกฬีาครบวงจร 
นอกจากนี บริษทัไดเ้พิมส่วนงานดา้นบริการ sport technology โดยเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ VAR (Visual Assistant 
Referee) ให้กบัสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึงเป็นการใช้ระบบ VAR อย่างเต็มรูปแบบเป็นชาติแรกใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษทั SDC  คือ กลุ่มผูใ้ช้งานทุกเพศทุกวยัทีต้องการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเพือ
ตอบสนองการใช้ชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทัวไปในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการใน
รูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-Voice) รวมทัง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สือสารหลายช่องทาง เช่น การ
รายงานผลกฬีาทวัไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนยร์วมนักพยากรณ์และการดูดวง และการให้บริการข้อมูล
ดา้นไลฟ์สไตล ์“กนิดืมเทียว” ซึงบริษทัเชือว่าข้อมูลเหล่านีเป็นข้อมูลทีอยู่ในความสนใจของลูกค้าทุกกลุ่มไม่
จาํกดัเฉพาะอยู่ทีสายอาชีพ รายได ้หรือถินฐาน 

 

2. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

2.1)    Digital Network 
 G2G   :   บริษทัขายผ่านทางบริษทัพนัธมิตร CAT 
 B2C   :    บริษทัขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย 
 B2B   :    บริษทัเสนอขายใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายและขายโดยตรงไปยงัลูกคา้ทงัภาครัฐ และเอกชน 
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2.2)    Digital Content  
เนืองจาก BUG  ตระหนกัดีว่าลูกคา้ของเรามีความตอ้งการในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบทีแตกต่างกนัไป BUG 
จึงพยายามนาํเสนอบริการผ่านช่องทางทีหลากหลาย เพือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทีสุด 
โดยอาจแยกตามประเภทของบริการได ้ดงันี 

 BUG1900 ใหบ้ริการผ่านระบบตอบรับอตัโนมติัทางโทรศพัท ์และใหบ้ริการในรูปแบบของสือผสม 
 BUG1113 ใหบ้ริการผ่านเจา้หนา้ทีรับสาย 
 Horoworld ใหบ้ริการผ่านเวบ็ไซต ์ โทรศพัท ์และกจิกรรมพิเศษ 
 EDT ใหบ้ริการผ่านทางเวบ็ไซต,์ Facebook, Line@, Instagram และสือสิงพิมพ ์ 
 

3.      ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน  
            

3.1)   Digital Network 
 

สภาพการแข่งขัน 
Digital Trunked Radio System 

 สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดทางตรงไม่มี เนืองจากบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)ได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เพือใหบ้ริการแกผู่ใ้ชบ้ริการทวัไปเพียงรายเดียวในประเทศไทย 

 สภาวะการแข่งขันทางการตลาดทางอ้อมค่อนข้างสูง เนืองจากราคาของคู่แข่งทางอ้อม เช่น  Huawei         
e-LTE,  True SMART 4G Adventure  มีราคาถูกกว่า รวมถึงมีฟังกช์นัทีส่งภาพ และเสียงได ้

Co - Tower   
 

การสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมในแต่ละพืนทีขึนอยู่ความต้องการใช้ของผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลือนที      
รายใหญ่เพียง 3 ราย เท่านัน และความต้องการใช้บริการเสาสัญญาณโทรคมนาคมนีจะขึนอยู่กบัจํานวน
นักท่องเทียวในแต่ละอุทยานด้วย ดังนัน การแข่งขันในแต่ละพืนทีอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละอุทยานตาม
ปริมาณนกัท่องเทียว โดยเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลือนทีจะมีความต้องการใช้เสาสัญญาณโทรคมนาคมสูงใน
พืนทีทีมีนกัท่องเทียวมาก ส่วนพืนทีทีมีนกัท่องเทียวจาํนวนนอ้ยหรือสามารถใชเ้สาจากภายนอกอุทยานได้จะมี
ความตอ้งการใชต้าํ หรือไม่มีความตอ้งการเลย  
 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
Digital Trunked Radio System 
 

ดว้ยโอกาสทางการตลาดและดว้ยคุณสมบติัเด่นของระบบ DTRS บริษทัมนัใจว่าธุรกจินีจะมีแนวโนม้การเติบโต
อย่างต่อเนืองและจะเป็นแหล่งรายไดป้ระจาํทีสาํคญัของบริษทัต่อไป 
หลังจากมีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพืนทีส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว จะทาํให้การขยายการใช้บริการ 
DTRS จะทาํไดค้รอบคลุมและทวัถึงมากยิงขึน และคาดว่าจะมีผูใ้ช้บริการทังองคก์รภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ ธุรกจิ
เอกชน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกจิบริการต่างๆ เช่น ธุรกจิเกยีวกบัลอจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
ศูนยก์ูภ้ ัยและบริษทัรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึง บริษทัมันใจว่าองค์กรเหล่านียังมีความต้องการและ
จาํเป็นตอ้งใชง้านวิทยุสือสารระบบ DTRS อีกเป็นจาํนวนมาก 
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Co - Tower   

ขึนอยู่กบัสัญญาทีทาํกบักรมอุทยานฯ ว่าหลงัจาก 10 ปี  จะมีการเปลียนแปลงนโยบายหรือไม่ 
3.2)    Digital Content 

               สภาพการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมในปีทีผ่านมา เปลียนแปลงไปมากเนืองจากเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาทีพฒันามากขึน ทาํ
ใหต้ลาดการใหบ้ริการเปลียนไป ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือบริการทีคล้ายคลึงกนัได้ด้วยต้นทุนทีตาํกว่า
และสะดวกกว่าเดิม ทาํใหก้ารแข่งขนัไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพียงการแข่งขนัระหว่างหน่วยธุรกจิเท่านนั  แต่ทุกบริษทัต่าง
ตอ้งแข่งขนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนไป ซึงพึงพาแหล่งขอ้มูลข่าวสารแบบเดิมน้อยลง แต่ให้ความสนใจ
กบัความเคลือนไหวบนสังคมออนไลน ์ความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของผูใ้ชง้านดว้ยกนัเองมากขึน ปัจจัย
เหล่านีลว้นทาํใหทุ้กธุรกจิตอ้งพยายามปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
ตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าเทคโนโลยีการสือสารในปัจจุบันมีการพฒันาไปอย่างกา้วกระโดด และทาํให้ผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิงรูปแบบต่างๆได้สะดวกมากยิงขึน อีกทังยงัมีต้นทุนทีตาํกว่าเดิม
มาก ทาํใหธุ้รกจิต่างตอ้งปรับตวั โดยการสร้างมูลค่าเพิมให้กบับริการของตน รวมทังสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที
พึงพิงรายไดท้างตรงจากผูบ้ริโภคนอ้ยลง แต่พฒันารูปแบบการใหบ้ริการแบบใหม่และสร้างพนัธมิตทางธุรกจิ 

 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
1. Digital Network 

 

Digital Trunked Radio System 
การจดัหาผลิตภณัฑน์นั SDC ไดรั้บการแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายวิทยุสือสารยีห้อ Motorola ซึงได้มาตรฐานและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รชนันาํระดบัโลก  ดว้ยความเชียวชาญและประสบการณ์อนัยาวนาน 

 

สาํหรับการใหบ้ริการหลงัการขาย SDC เนน้การบาํรุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด ดังนัน กลยุทธ์การ
แข่งขนัที SDC นาํมาใช้จึงเป็นการกาํหนดมาตรฐานบริการ (Service Level Agreement-SLA) ทีเหมาะสมกบัสภาพ
การใช้งานของลูกค้าและคุณสมบัติของเทคโนโลยี เพือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สูงสุด ผ่านศูนย์บริการ 
(Teleport) ทวัประเทศ การใหบ้ริการแบบ  24 x 7 ภายในมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 และ ISO 20000 และการ
รับรอง Availability ของระบบทีใหบ้ริการ เป็นตน้ 

 

Co - Tower 
SDC ไดจ้า้งโรงงานผูผ้ลิตเสา ใหด้าํเนินการออกแบบเสาให้เหมาะสมตามพืนทีแต่ละแห่ง รวมถึงติดตังและปรับภูมิ
ทศันใ์หเ้หมาะสมกบัพืนทีนนัๆ โดยโรงงานผูผ้ลิตเสาทงัภายในและภายนอกประเทศ  ขึนอยู่กบัความเหมาะสมในการ
คดัเลือกผูผ้ลิต 

 

2. Digital Content 

ขอ้มูลข่าวสารทีกลุ่มบริษทั SDC ใหบ้ริการมีทงัส่วนทีบริษทัพฒันาขึนมาเอง และส่วนทีรวบรวมมาจากภายนอกโดย
การซือลิขสิทธิหรือการร่วมมือกบัพนัธมิตร โดยกลุ่มบริษทั SDC ทาํการจัดเกบ็รวบรวมในรูปแบบของฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพือให้สอดคล้องกบัแต่ละช่องทางการให้บริการ รวมถึงระบบเชือมต่อ
ขอ้มูลกบัผูใ้หบ้ริการภายนอกทีมีความชาํนาญเฉพาะทาง เพือใหข้อ้มูลทีถูกนาํเสนอออกไปมีความถูกตอ้งมากทีสุด  

  

      ---- รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) ---- 
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2.3     สายธุรกจิ  Call Center 
 

ดาํเนินธุรกจิให้บริการศูนยป์ระสานงานบริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจรให้แกอ่งค์กรภาครัฐและเอกชน โดย          
ปี  2562  สายธุรกจิ Call Center มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั 737.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  
สายธุรกจินีประกอบดว้ย  4  บริษทั  ดังนี   1) บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชันแนล 
จาํกดั  3) บริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั และ 4) บริษทั อินโน ฮบั จาํกดั 

 

  ก)     ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)  ดาํเนินธุรกจิการให้บริการศูนยบ์ริการข้อมูล (Outsourced Contact Center 
Service) ซึงประกอบดว้ยบริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ (Outsourced Contact Center and Customer Management 
Services) และบริการออกแบบ พฒันา และติดตงัระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ออกแบบ
และติดตังด้วยระบบเทคโนโลยีทีทันสมัย สามารถรองรับการติดต่อได้จากหลากหลายช่องทาง พร้อมเจ้าหน้าทีลูกค้า
สัมพนัธ์ทีใหบ้ริการขอ้มูล OTO สามารถจดัทาํรายงานการทาํงานพร้อมทงัขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และรายละเอียดการ
ดาํเนินการต่างๆ ใหแ้กลู่กคา้ภายหลงัเสร็จสินการทาํงาน นอกจากนีลูกคา้สามารถตรวจสอบรายงานการดาํเนินงานได้จาก
ระบบ On-line Web Report ไดต้ลอดเวลา OTO แบ่งธุรกจิการใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภทดงันี 

 

   1. บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Contact Center and Customer Management Services) 
OTO มีศูนยใ์นการให้บริการหลักทีให้บริการบริหารจัดการ 3 แห่ง รองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ทีนั ง โดย
สามารถปรับขยายเพิมบริการได ้เพือรองรับกบัการขยายตวัของการใชบ้ริการของลูกคา้ การใหบ้ริการศูนยบ์ริการข้อมูล
และลูกคา้สัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดงันี 

 

1.1 บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเตม็รูปแบบ  (Fully Outsourced Contact Center Management Service) 
OTO ให้บริการสําหรับองค์กรทีมีความต้องการบริหารจัดการลูกค้าผ่าน Contact Center หรือ Customer 
Management Center โดยไม่ตอ้งการลงทุนจดัตงัระบบเองซึงสามารถลดตน้ทุนการดาํเนินงานด้วยการใช้บริการ 
Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึงมีบริการด้านการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ครอบคลุมวงจรทางธุรกจิ (Business Cycle) ทังโครงการระยะสัน ระยะยาว และการทาํกจิกรรม
พิเศษ ไดแ้ก ่การตลาดและส่งเสริมการขาย  การขายสินคา้หรือบริการทางโทรศัพท์ การให้บริการลูกค้าสัมพนัธ์ 
และบริการหลงัการขาย การรักษาและสร้างความภกัดีของลูกคา้ และการสาํรวจความพึงพอใจทงัลูกคา้ภายในและ
ภายนอก  เป็นตน้ 

 

ในการใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบนี OTO จะเป็นผูบ้ริหารจดัการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเต็มรูปแบบแกลู่กคา้แทน โดยที OTO เป็นผูจ้ดัเตรียมสถานที ระบบโทรศัพท ์
ระบบคอมพิวเตอร์ ทัง Hardware และ Software Application และเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service 
Representative) ตลอดจนเจ้าหน้าทีหัวหน้างาน เจ้าหน้าทีตรวจสอบคุณภาพ ให้ทังหมด โดยใช้ศูนย ์Contact 
Center / Customer Management Center ของ OTO ในการให้บริการในด้านต่างๆ  โดยมีระบบทีรองรับการ
ใหบ้ริการทีหลากหลายช่องทางทังการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ (Voice) และผ่านช่องทางอืน (Non-Voice)  
เช่น web chat, email, social media และ mobile application  

OTO ไดพ้ฒันาสินคา้ และบริการทีเป็นดิจิทลัใหก้บัลูกคา้ เพือตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกค้าในยุค
ดิจิทลั เช่น Web Admin, Chatbot, Digital Survey และ Social CRM เป็นตน้ OTO พฒันาการให้บริการ ทีรองรับ
การใหบ้ริการหลกัของ OTO โดยเป็นการใหข้อ้มูลสินคา้ หรือบริการโตต้อบอตัโนมติักบัผูใ้ชบ้ริการผ่านทงัระบบ
เสียง (Voicebot) และข้อความ (Chatbot) และสนับสนุนการซือขาย การประสานงาน บริการนีเป็นการช่วยลด
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการให้กบัลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น web chat,  facebook 
messenger ตลอดจนมีการเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการโดยเชือมกบั CRM เพือการพฒันาการใหบ้ริการในอนาคต  
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1.2 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอปุกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility) 

OTO มีการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ ์สาํหรับองคก์รทีไม่ตอ้งการลงทุนติดตังระบบเอง ช่วย
ใหอ้งคก์รมีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ทีไดม้าตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
แล ะยัง ส ร้าง คว ามคล่ อ ง ตัว ในก ารบ ริหารง านอ ย่าง มีป ระสิท ธิภ าพ โดยแ บ่ ง ก ารบ ริก ารอ อ ก เป็ น 
5 รูปแบบ ไดแ้ก ่
1) การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ ณ สถานทีของ OTO  
2) การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ ณ สถานทีของลูกคา้ 
3) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center on Demand and  
 Hosted Contact Center) 
4) การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์บนระบบ Cloud (Cloud Contact Center) 
5)   การบริการใชร้ะบบบริหารลูกคา้บนสือสังคมออนไลน ์(Social CRM Management)  

 

1.3 บริการจัดหาเจ้าหน้าทลูีกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative) 

OTO ให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพนัธ์เต็มรูปแบบ ทังคัดสรร ฝึกอบรม 
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพือรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนือง จัดหาเจ้าหน้าทีทดแทน 
พร้อมดูแลสวสัดิการพนักงานเพือให้ลูกค้าหมดความกงัวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพนัธ์ และ
มนัใจไดว้่าพนกังานพร้อมใหบ้ริการไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล 

 

1.4 บริการบํารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center Maintenance Service) 

OTO มีการใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผูเ้ชียวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแล
ป้องกนัและแกไ้ขอย่างมีประสิทธิภาพและดว้ยความรวดเร็ว ช่วยใหธุ้รกจิดาํเนินไปอย่างราบรืน   
  

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

OTO มีบริการใหค้าํปรึกษา บริการออกแบบพฒันาและติดตงัระบบศูนยบ์ริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 
Solutions) สาํหรับองคก์รทีตอ้งการจะลงทุนและติดตงัระบบภายในองคก์รเองดว้ยเทคโนโลยีทีทนัสมัยโดยทีมวิศวกร
ผูเ้ชียวชาญด้าน Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดย OTO ทําหน้าทีในการจัดหาอุปกรณ์ 
Hardware และ Software Application ทีใช้ในระบบ Contact Center / Customer Management รวมทังการ Integrate 
ระบบทงัหมด 
เขา้ดว้ยกนั โดยเนน้ออกแบบใหส้อดรับกบัการดาํเนินธุรกจิของแต่ละองค์กร เพือเพิมศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
 

ในปี 2562 OTO ไดพ้ฒันาระบบตรวจสอบภาพและประมวลผล เพือช่วยงานตรวจสอบการจดัเรียงสินคา้ใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑที์กาํหนดดว้ยภาพถ่ายและมีการประมวลผลเพือปรับปรุงการทาํงานต่อไป นอกจากนี OTO ยงัให้บริการ mobile 
application help desk ในการจดัการกระบวนการทาํงานให้สามารถติดตามการทาํงานได้ในทุกขันตอน ซึงเหมาะกบั
งานประเภท การแจง้ซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่ 
 

ข)    การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์การแข่งขันของ OTO  

ตลอดปีทีผ่านมา OTO อยู่ในช่วงการเปลียนแปลงการให้บริการจากเดิมทีให้บริการ  voice เป็นหลักมาเปลียนเป็น 
digital มากขึน โดยบริษทัได้พฒันานวตักรรมสินค้าและบริการทีเป็นดิจิทลัทังบริการ chatbot  voicebot และ LINE 
customer connect เพือรองรับการใหบ้ริการ contact center ซึงเป็นธุรกจิหลักของ OTO นอกจาก OTO ให้ความสําคัญ
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กบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนืองแล้ว OTO ยงัต้องให้ความสําคัญกบัการพฒันาทักษะของพนักงานให้
สามารถทาํงานร่วมกบัเทคโนโลยีทีทนัสมยัใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพือส่งมอบบริการทีมีคุณภาพให้กบัลูกค้า OTO 
ยงัคงเชือว่างานบริการยังมีความจาํเป็นทีต้องใช้ทักษะของคนในการให้บริการร่วมกบันาํเทคโนโลยีมาสนับสนุน
เพือใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพมากขึน  

ในปีนีกลุ่ม OTO ไดพ้ฒันาแพลตฟอร์ม และ mobile application ทีสามารถอาํนวยความสะดวก ช่วยลดขันตอนและ
จาํนวนคนในการทาํงาน เพือใหต้อบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลัดงันี 
 ”ระบบตรวจสอบสินคา้จากภาพถ่าย“  ซึงเป็นระบบทีสามารถช่วยในงานตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไป

ตามเกณฑที์กาํหนดดว้ยภาพถ่าย และมีการประมวลผล ตลอดจนมีการใหค้ะแนนความพึงพอใจเพือปรับปรุง และ
พฒันาการการทาํงานต่อไป 

 “mobile application help desk“ เป็น mobile application ในการจดัการกระบวนการทาํงานใหส้ามารถติดตามการ
ทาํงานได้ในทุกขันตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ซึงสร้างความพึงพอใจกบัผูรั้บบริการ เป็น
บริการทีเหมาะกบังานประเภทการแจง้ซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่  

 “Be your guide” แพลตฟอร์มทีนาํเทียวเสมือนจริงทีสามารถใชผ้่านทงัแอปพลิเคชันบนมือถือ และคอมพิวเตอร์ 
Be your guide จะช่วยเพิมประสบการณ์การท่องเทียวแบบใหม่เสมือนมีมัคคุเทศกใ์นการให้ข้อมูลสถานทีต่างๆ 
บอกเล่าเรืองราวผ่านเทคโนโลยีภาพ เสียง และ AR  

นอกจาก OTO ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีเพือรองรับการใหบ้ริการสาํหรับธุรกจิหลกัของ OTO แล้ว OTO 
ยงัมองหาโอกาสการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิอืนทีมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เช่น ธุรกจิการบริหารจัดการลด
ค่าใชจ่้ายโทรคมนาคม (Telecom saving management) และธุรกจิทาํความสะอาดด้วยหุ่นยนต ์ เพือกระจายความเสียง 
และชดเชยรายไดข้องธุรกจิหลกัในช่วง Digital Transformation  

นอกจากนี OTO เห็นความสาํคญักบัการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้เพือดาํเนินธุรกจิ OTO เลือกพนัธมิตรร่วมงานที
มีความเชียวชาญในดา้นเทคโนโลยีทีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล เพือสร้างความเชือมนัในคุณภาพการบริการ และ
สามารถสร้างประสบการณ์ทีดีใหก้บัลูกคา้ (customer experience) และเกดิความประทบัใจในงานบริการของ OTO 

ทงันี OTO ไดมี้การสาํรวจความพึงพอใจของทงัลูกคา้ และผูใ้ชบ้ริการ อย่างสมาํเสมอเพือนาํผลการสาํรวจมาปรับปรุง
และพฒันาการใหบ้ริการของ OTO ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 OTO ได้รับความพึงพอใจจากลูกคา้ร้อยละ 88.9 
และไดรั้บความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ริการเฉลียร้อยละ 97 

เนืองจากการใหบ้ริการของ OTO เป็นการจดัการขอ้มูลของลูกค้า OTO จึงให้ความสําคัญกบัการรักษาความปลอดภัย
ขอ้มูลของลูกคา้ ซึง OTO ไดมี้การจดัการความปลอดภยัของขอ้มูลตามมาตรฐาน ISO 27001  และคาํนึงการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึงจะบงัคบัใชใ้นอนาคต  ซึงจะบังคับใช้ในอนาคต และคาํนึงถึงคุณภาพ
ของสินคา้และบริการ ซึง OTO ไดด้าํเนินงานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการตามมาตรฐาน ISO 
9001 และบริหารจดัการการบริการด้าน IT ตามมาตรฐาน ISO 20000 และมีมาตรฐานกระบวนการในการพฒันางาน
ดา้นไอทีและซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐาน CMMI ซึง OTO ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนือง  นอกจากนีเจ้าหน้าที
ของ OTO ยงัไดรั้บการรับการรับรองใหเ้ป็น Implementation Leader ตามมาตรฐาน COPC ซึงเป็นมาตรฐานงานบริการ
ลูกคา้ในระดบัสากลมาปรับใชใ้นการบริหารงานบริการลูกคา้ เพือใหลู้กคา้มนัใจไดว้่าบริษทัไดเ้สนอสินค้า และบริการ
ทีมีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ทีดีให้กบัลูกค้า 

 

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกจิบริการยงัคงใหค้วามสาํคญักบักาสร้างประสบการณ์ทีประทับใจให้กบัลูกค้า (Customer Experience) ซึงจะเป็น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนันกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ OTO ยงัคงเป็นกลุ่มธุรกจิทีมีความประสงค์
จดัการงานดา้นลูกคา้สัมพนัธ์และบริการข้อมูล และไม่มีการจัดตังศูนยบ์ริการลูกค้าเป็นของตนเอง ดังนันลูกค้าของ 
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OTO จึงเป็นทงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และเอกชน ลูกคา้เอกชนทีเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของ OTO ยงัคงเป็นกลุ่ม
สายการบิน กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกจิประกนั และกลุ่มคา้ปลีก  
 

 OTO สามารถแบ่งประเภทของลูกคา้ออกเป็นกลุ่มไดด้งันี 

กลุ่มลูกค้า 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล  696.0  97.9         744.5            98.4  
รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ  341.2  48.0 

        360.8            47.7  
เอกชน  354.8 49.9 

        383.7            50.7  
2. บริการออกแบบ พัฒนา และตดิตังระบบ

ศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
  

14.9  
 

 2.1            11.8               1.6  
รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ  5.8  0.8              1.1               0.1  
เอกชน  9.1  1.3           10.7               1.5  

รวม  710.9   100.0          756.3          100.0  
รัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ  347.0  48.8         361.9            47.8  
เอกชน  363.9  51.2         394.4            52.2  

 

3. นโยบายการกาํหนดราคา 

ในการกาํหนดราคานนั  OTO จะคาํนึงถึงตน้ทุนหลกั 4 ส่วน ดงันี 
 ระบบอุปกรณ์ และสถานทใีห้บริการ  

 OTO คาํนึงถึงรูปแบบการใชง้านทีเหมาะสมในการใหบ้ริการแกลู่กคา้แต่ละราย และติดต่อผูข้ายระบบและ/หรือ
อุปกรณ์ เพือพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพือใหไ้ดร้าคาทีเหมาะสม นอกจากนี OTO จะพิจารณา
ความเหมาะสมดา้นสถานทีในการให้บริการว่าสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ หากต้อง
จัดหาสถานทีเพิมเติม  OTO จะพิจารณาต้นทุนค่าเช่าสถานทีเป็นหลัก ทังนี OTO มีความยืดหยุ่นในการจัดหา
สถานที เนืองจากการใหบ้ริการ Contact Center สามารถให้บริการได้จากสถานทีใดกไ็ด้ถ้ามีการวางระบบและ
อุปกรณ์ครบครันบุคลากร 

เจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ถือเป็นปัจจยัหลกัของการใหบ้ริการ โดย OTO จะพิจารณาถึงความตอ้งการของลูกคา้ อาทิ 
จาํนวนสายทีต้องรับต่อวนั คุณภาพการให้บริการ ลักษณะเจ้าหน้าทีทีต้องให้บริการ และจาํนวนเจ้าหน้าทีที
เหมาะสม การคาํนวณตน้ทุนดา้นบุคลากรจะประกอบดว้ยอตัราค่าจา้ง และสวสัดิการอืน  ๆ

 การบริหารจัดการ 
 OTO จะพิจารณาต้นทุนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) และระดบัคุณภาพของการบริการ การใหบ้ริการทีมี SLA และระดบัคุณภาพของการบริการสูง
จะมีการกาํหนดอัตราค่าบริการทีสูงตามไปด้วย เนืองจากต้องใช้ระบบและเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพนัธ์ทีมีทักษะ 
ความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ 
 

 การพัฒนาซอฟแวร์ทเีกยีวข้อง  
 OTO จะพฒันาซอฟแวร์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพือให้สอดคล้องกบัการดาํเนินการให้บริการในโครงการ
ต่างๆ ซึงความสามารถของซอฟแวร์ในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกนัทางด้านราคา หากลูกค้ามีความ
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ตอ้งการซอฟแวร์ในระดบัสูงหรือมีความซับซ้อน  OTO จะพิจารณาต้นทุนในส่วนนีเพิมขึนตามความเหมาะสม
ของซอฟแวร์และโครงการนนัๆ 
 

 OTO จะวิเคราะหต์น้ทุนในการดาํเนินการทงัหมดเพือพิจารณาอตัรากาํไรทีเหมาะสมทีสามารถแข่งขันกบัตลาด 
และคู่แข่งได ้และนาํเสนอราคาการใหบ้ริการแกลู่กคา้ต่อไป 
 

4. ภาวะอตุสาหกรรมธุรกจิ Contact Center 

ธุรกจิ Contact Center ในปัจจุบันทีมีความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานส่งผลให้การ
ใหบ้ริการของ Contact Center เปลียนไปจากการให้บริการแบบเดิมทีมีการให้บริการในระบบเสียง  (voice) เป็นหลัก
เป็นการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และปรับเปลียนการให้บริการไปในช่องทางสือ
ออนไลน ์หรือ  Mobile Application มากขึน ซึงเป็นช่องทางทีมีบทบาทต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างมาก เพือให้
ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจุบนัธุรกจิ Contact Center มีสินคา้และบริการทีเป็นดิจิทลั ดงันี 
 Cloud Contact Center เป็นการติดตงัระบบศูนยบ์ริการข้อมูลลูกค้าและให้บริการได้ทุกที ใช้เวลาติดตังระบบที

รวดเร็ว มีค่าใชจ่้ายลดลง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถลดหรือขยายจาํนวนทีนงัในการใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา 

 Voicebot & Chatbot  คือระบบการสือสารและโตต้อบอตัโนมติั การสนทนาผ่านทงัระบบเสียงและข้อความ เป็น
การใหข้อ้มูลสินคา้หรือบริการโตต้อบกบัผูใ้ชบ้ริการ และสนับสนุนการซือขาย การประสานงาน การนัดหมาย 
การจอง หรือการเปลียนโปรโมชนั เป็นตน้ ธุรกจิ Contact Center นาํบริการนีมาใชเ้พือให้กระบวนการให้บริการ
มีความคล่องตวัมากขึน ช่วยลดระยะเวลา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการใหก้บัลูกคา้ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น 
web chat,  facebook messenger, LINE  

 Omnichannel เป็นระบบทีเชือมโยงข้อมูลการสือสารในทุกช่องทางการติดต่อของลูกค้า ซึงสามารถให้บริการ
แบบ seamless และครบวงจรทาํใหท้ราบขอ้มูลการติดต่อของลูกคา้ไดท้นัทีและต่อเนือง  

 VDO Contact Center เป็นการบริการ Contact Center แบบเห็นหน้าเจ้าหน้าทีในการให้บริการ ช่วยให้ลูกค้า
สามารถสือสารกบั Agent ไดอ้ย่างมนัใจ สามารถแสดงความตอ้งการในรูปแบบทีละเอียดมากกว่าการอธิบายทาง
เสียง เช่น Agent สามารถเห็นสถานทีเกดิเหตุ หรืออุปกรณ์สิงของทีลูกคา้ตอ้งการใหช่้วยเหลือแกไ้ข เห็นเอกสารที
ลูกคา้กรอกแลว้ไม่เขา้ใจ เป็นตน้  

 การให้บริการข้อมูลผ่าน Mobile Application ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการสือสารผ่าน Mobile Application เป็น
ช่องทางที OTO สามารถเข้าถึงลูกค้า และสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้มากกว่าทีผ่านมา เช่น  ฟังกช์ันของ LINE 
Customer Connect ลูกคา้สามารถใช ้LINE โทรติดต่อเจา้หนา้ทีไดทุ้กทีทุกเวลาโดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการโทรศัพท ์
และสามารถใหบ้ริการรับส่งขอ้มูล รูปภาพ วิดีโอ ตาํแหน่งทีตงั ใหก้บัลูกคา้ผ่าน LINE ไดท้นัทีระหว่างสนทนา 

แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 

การแข่งขนัของธุรกจิ Contact Center  ในอดีตมีการแข่งขนักนัในกลุ่มผูป้ระกอบการรายเดิมทีตอ้งการเขา้มาแย่งชิงส่วน
แบ่งการตลาด และเป็น OTO ขนาดใหญ่เนืองจากธุรกจินีตอ้งใชเ้งินลงทุนในระบบ Contact Center ค่อนข้างสูง แต่ใน
ปัจจุบนัเทคโนโลยีทีเขา้มาใชก้บังาน Contact Center มีการพฒันามากขึน มี freeware สาํหรับงานขนาดเล็ก และใช้งาน
ง่าย มากขึน จึงทาํใหต้น้ทุนในการทาํธุรกจิ Contact Center ไม่สูงเท่าในอดีต จึงทาํให้มีผูป้ระกอบการขนาดเล็กเข้ามา
แข่งขนัในธุรกจินีมากขึน ซึงแนวโนม้การแข่งขนัในปัจจุบนัมีหลายดา้นดงันี 

เทคโนโลย ี

ปัจจุบนัลูกคา้มีความตอ้งการใชบ้ริการทีเป็น digital มีเทคโนโลยีทีทันสมัยเพือเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัธุรกจิ ทาํให้
ธุรกจิ Contact Center ตอ้งปรับการใหบ้ริการโดยนาํเทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนุนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ  และ
เพือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถลดต้นทุนในการดาํเนินงานได้ในระยะยาว ผูป้ระกอบการที
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สามารถพฒันาสินคา้และบริการดิจิทลัทีหลากหลายกจ็ะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั แต่การนาํเทคโนโลยีมาใช้กลุ่ม
ลูกค้าจะต้องเลือกเทคโนโลยีทีเหมาะกบัการให้บริการแต่ละธุรกจิ เช่น ธุรกจิบริการบางประเภททีต้องให้ข้อมูลที
ซับซ้อนมีการนาํ AI มาใหบ้ริการแทน Contact Center กย็งัไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้มากกว่าการ
ไดรั้บบริการจากคน แต่สาํหรับธุรกจิทีใหข้อ้มูลไม่ซับซ้อน  เช่น ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์มีการนาํ chatbot มาใช้ในการ
รับส่งขอ้มูลการซือขายทีดินซึงทาํใหส้ะดวกรวดเร็ว และลดขนัตอนการดาํเนินงานไดม้าก  

พันธมิตร  

การดาํเนินธุรกจิแบบพึงพาตัวเองเพียงอย่างเดียวในยุคทีเทคโนโลยีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทาํให้ธุรกจิมี
ระยะเวลาจาํกดัในการปรับตัว ดังนันการร่วมมือในการดาํเนินธุรกจิกบัพนัธมิตรทีมีความเชียวชาญในแต่ละดา้น เช่น 
ระบบ Contact Center เทคโนโลยีเฉพาะทาง และช่องทางการตลาด จะสามารถสร้างความน่าเชือถือในคุณภาพการ
บริการ และสามารถเอือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิไปด้วยกนั เป็นอีกช่องทางในการขยายธุรกจิในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว และต่อยอดธุรกจิซึงกนัและกนั  

การบริการและช่องทางการให้บริการ 

ปัจจุบันการสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึงของการใช้ชีวิต ดังนันผูป้ระกอบการ Contact Center 
ทีปรับการใหบ้ริการผ่านสือสังคมออนไลน ์หรือ mobile application จะทาํให้ธุรกจิเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากทีสุด และ
สามารถรับรู้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดโ้ดยตรง ซึงสามารถนาํมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการในอนาคต 
เพือเสนอสินค้าและบริการทีเหมาะสมต่อไปได ้

นอกจากนี OTO ทีสามารถปรับการใหบ้ริการทีเหมาะสมสาํหรับธุรกจิของลูกคา้แต่ละรายได ้เพือใหบ้ริการของลูกค้ามี
ความแตกต่าง และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  ถือเป็นอีกปัจจยัทีเป็นความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ราคา 

การเขา้มาในธุรกจิ Contact Center ของผูป้ระกอบการรายย่อยทาํใหมี้แนวโน้มเกดิการแข่งขันทางด้านราคา  เนืองจาก
ผูป้ระกอบการดังกล่าวเป็นผู ้ประกอบการรายใหม่ทีไม่มีประสบการณ์ และขาดความเข้าใจในธุรกจิ อาจทาํให้ไม่
สามารถคิดตน้ทุนในการใหบ้ริการไดค้รบถว้นจึงมุ่งแข่งขนัโดยการลดราคาเพือใหไ้ดง้าน  

คุณภาพการบริการ 

ผูป้ระกอบการ Contact Center ทีมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะของพนักงานให้มีความรู้ใน
การใชเ้ทคโนโลยีไปพร้อมๆ กบัการพฒันาเทคโนโลยีในการให้บริการเพือให้ได้การบริการทีมีคุณภาพ ซึงคุณภาพ
การให้บริการเกดิจากการใช้เทคโนโลยีทีท ันสมัย และทักษะของพนักงานทีสามารถทาํงานร่วมกนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงผูป้ระกอบการรายเดิมทีครองตลาดจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านนีเนืองจากมีความ
เชียวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า นอกจากนีผูป้ระกอบการทีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า และ
บริการตามมาตรฐาน ISO ซึงเป็นการรับรองคุณภาพการให้บริการทีมีตัวชีวดัทีชัดเจน และเป็นทียอมรับในระดับที
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเช่นกนั 

การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ 

ธุรกจิบริการจะให้ความสําค ัญกบัการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการซึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที
ประทับใจให้กบัลูกค ้า (Customer Experience) เพือรักษาลูกค ้าอยู่กบั OTO ได้นานทีสุด ซึงพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการในยุคดิจิทลัจะมีความคาดหวงัว่าจะตอ้งสามารถเขา้ถึงบริการได้ตลอดเวลา และสามารถโต้ตอบได้ทันทีมี
ความรวดเร็วในการใหข้อ้มูล ซึงจะทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจกบัการบริการมาก ดงันนัธุรกจิบริการส่วนใหญ่จะเลือก
ผูป้ระกอบการ Contact Center ทีมีหลกัเกณฑก์ารวดัความพึงพอใจลูกคา้ทีชดัเจน และมีระยะเวลาในการวดัทีสมาํเสมอ 
เพือสามารถนาํผลการวดัความพึงพอใจมาวิเคราะหเ์พือปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 
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ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
1) การจัดหาระบบและอปุกรณ์สําหรับ Contact Center  

 OTO มีประสบการณ์และความชาํนาญในการบริหารและใหบ้ริการศูนยบ์ริการข้อมูลลูกค้า (Contact Center) ใน
ระดบัมาตรฐานสากล และ OTO มีพร้อมใหบ้ริการทีสมบูรณ์แบบดว้ยความร่วมมือจาก OTO คู่ค้าชันนาํทีมีความ
เชียวชาญในการใหบ้ริการด้านเทคนิค การให้คาํแนะนาํ และการปฏิบัติจริง ซึงจะแบ่งความเชียวชาญออกเป็น
หลายประเภทตามลกัษณะความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 
 OTO จะพิจารณาคดัเลือกระบบทีเหมาะสมกบัคุณสมบติัหรือลักษณะของบริการตามความต้องการของลูกค้า 
และพิจารณาเปรียบเทียบราคา กอ่นเสนอรายละเอียดใหก้บัลูกคา้เพือพิจารณาต่อไป  เช่นเดียวกนักบัการคัดเลือก
ผูใ้หบ้ริการระบบ  OTO จะดาํเนินการสั งซืออุปกรณ์จากผูข้ายทีเสนอสินค้าทีมีคุณภาพและการใช้งานที OTO 
ตอ้งการและมีราคาทีเหมาะสม อย่างไรกต็ามในบางช่วง OTO อาจมีการสังซือสินค้าเกบ็ไวล่้วงหน้า หากช่วงนัน
อุปกรณ์ที OTO ใชป้ระจาํมีการลดราคา หรือสามารถซือไดใ้นราคาทีถูก เพือลดตน้ทุนในการใหบ้ริการ 

2) การจัดหาสถานท ี
สาํหรับกรณีการให้บริการแบบการจ้างเหมาดาํเนินงานศูนยบ์ริการลูกค้าเต็มรูปแบบ และการบริการใช้ระบบ 
Contact Center นอกสถานที  OTO ไดจ้ดัสถานทีใหบ้ริการหมุนเวียนสับเปลียนในแต่ละโครงการ โดยปัจจุบัน 
OTO มีสถานทีรองรับการใหบ้ริการทงัหมด 3 แห่ง สามารถรองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ทีนั ง ทังนีการ
ใหบ้ริการดา้นสถานทีเป็นทางเลือกของลูกคา้ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สถานทีทีมีอยู่ของ OTO หรืออาจเสนอ
สถานทีทีลูกคา้ตอ้งการให ้OTO ดาํเนินการปรับปรุงสถานทีใหเ้ป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลกไ็ด ้
  

3) การจัดหาบุคลากร 

 การคัดเลือกพนักงานของ OTO แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก ่บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ
พนกังานฝ่ายสนบัสนุนในตาํแหน่งอืนๆ โดยมีวิธีจดัหาดงันี 

บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center 
 OTO เปิดรับสมคัรเจา้หนา้ทีลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative) อยู่อย่างสมาํเสมอ โดยพนักงาน
ในส่วนบริการทุกรายตอ้งผ่านการทดสอบทกัษะพืนฐานและการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าทีของ OTO และลูกค้าแต่
ละราย เพือพิจารณาคุณสมบติัใหต้รงตามขอ้กาํหนดทีไดก้าํหนดไวก้บัลูกคา้แต่ละราย ภายหลงัทีรับพนักงานแล้ว  
OTO จะอบรมทกัษะการใหบ้ริการ รวมถึงการอบรมความรู้ทีเกยีวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์โปรแกรมและกระบวนการ
ใหบ้ริการของลูกคา้ การใชร้ะบบงานผลิตภณัฑข์องลูกค้ากอ่นการให้บริการเป็นระยะเวลา 15-45 วนั ขึนอยู่กบั
ลกัษณะบริการทีลูกคา้ตอ้งการกอ่นเริมปฏิบติังานจริง 

พนักงานฝ่ายสนับสนุน (Back Office) 
 OTO มีการจัดหาพนักงานฝ่ายสนับสนุน โดย OTO ประกาศรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ OTO  โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ทางสือสังคมออนไลนต่์างๆ และการประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร รวมถึงการร่วมมือกบัเครือข่าย
สถาบนัการศึกษาในการรับสมคัรงาน 

 
    ง)   โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 

  -ไม่มี- 
 

--รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน) – 
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2.4   สายธุรกจิ Utilities and Transportations 
 
สายธุรกิจ Utilities and Transportations ดาํเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าแกโ่รงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกจิการใหบ้ริการด้านการออกแบบ กอ่สร้างและติดตังงาน
ระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร โดย ปี 2562  สายธุรกจิ Utilities and Transportations มีสัดส่วนรายได้เท่ากบั 3,232.1 ล้านบาท หรือ            
คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  สายธุรกจินีประกอบดว้ย  9  บริษทั  ดงันี  1) บริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง 
จาํกดั   2) บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั   3) บริษทั กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั  4) บริษทั สามารถ            
ยู-ทรานส์ จาํกดั   5) บริษทั เทดา้ จาํกดั   6) บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  7) บริษทั สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี จาํกดั              
8) บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) จาํกดั  และ  9) บริษทั สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน)   

 
 บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั (“CATS”) 

 
ก)  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ใหบ้ริการจดัการจราจรทางอากาศบนน่านฟ้าประเทศกมัพูชา โดยไดรั้บสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลกมัพูชาเป็นเวลา
รวม  32  ปี (อายุสัมปทานตังแต่ปี  2545 - 2577)  ต่อมาเมือเดือนธันวาคม 2560  CATS ได้มีการลงนามแกไ้ขสัญญา
สัมปทานดงักล่าวกบัรัฐบาลประเทศกมัพูชาในการขยายอายุสัมปทานต่อไปอีก 7 ปี นบัจากปี 2577  เป็นสินสุดในปี 2584
โดยการขยายอายุสัมปทานดงักล่าว CATS ตอ้งมีการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงการเพิมเติมตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา
ขยายอายุสัมปทาน โดย ปี 2562 CATS มีรายไดร้วมทงัสิน 2,005.8  ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 
15.8 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  การบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดงันี 

 
1.1) ใหบ้ริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินทวัอาณาเขตของประเทศกมัพูชา เป็นการจดัระบบการ

ขนส่งทางอากาศตามระเบียบและมาตรฐานสากล รวมทงัการแจง้ข่าวสารใหค้าํแนะนาํทีเป็นประโยชนต่์อการ
ตดัสินใจของนกับิน (Flight Information service)  และบริการเตือนภัย (Alerting service)  เพือให้อากาศยาน
ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทังให้ความร่วมมือในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานทีประสบอุบติัเหตุ ซึงพืนทีการใหบ้ริการควบคุม จะควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณ
ท่าอากาศยาน (Aerodrome control service)  เขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach control service) และบริการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area control service)  

 
1.2) ใหบ้ริการสือสารการบิน โดยการรับ-ส่ง และถ่ายทอดข่าวแผนการบิน แผนกาํหนดการบิน รวมทงัข่าวอืนๆ ที

จาํเป็นต่อการปฏิบติัการบิน 
 

1.3)   ใหบ้ริการวิทยุเครืองช่วยการเดินอากาศ ซึงเป็นการบริการอุปกรณ์เครืองช่วยในการนาํอากาศยาน ขึน-ลง 
จอดบริเวณท่าอากาศยาน 

 
ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 

 
เนืองจาก CATS เป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการใหบ้ริการจดัการจราจรทางอากาศจากรัฐบาลกมัพูชาแต่เพียงผูเ้ดียว จึงไม่
มีคู่แข่งขนั และไม่ตอ้งดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดแต่อย่างใด โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ สายการบินต่างๆ 

 
ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
เป้าหมายของการใหบ้ริการควบคุมการจราจรทางอากาศ เพือใหอ้ากาศยานถึงทีหมายดว้ยความปลอดภัย สะดวก และ
รวดเร็ว ดงันนั CATS จึงมุ่งเนน้ใหมี้การพฒันาปรับปรุง และลงทุนในเครืองมืออุปกรณ์สาํหรับการควบคุมการจราจร
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ทางอากาศ เช่น Radar System, Navigation Systems, Communication Systems  และ Simulation System  เป็นต้น  
เพือให้การจัดระบบการทาํงานมีประสิทธิภาพ พร้อมทังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แกพ่นักงานผู ้ปฏิบัติ  เพือให้
ผูใ้ชบ้ริการเกดิความปลอดภยัสูงสุด 

 
 บริษัท  กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั (“KPP”) 
 

KPP เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัโครงการทีพกัอาศัย BODAIJU RESIDENCE ใน
จงัหวดัพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยมีระยะเวลาสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้ากบัโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 40 ปี (2561 – 2601) 
ซึงไดจ้ดัซือไฟฟ้าจากทางรัฐบาลกมัพูชา มาจาํหน่ายและบริการ โดยมีการสร้างสายส่งกาํลงัและสถานีย่อยขนาดกาํลังไฟฟ้า
รวม 6.5 เมกะวตัต ์เพือรับและกระจายไฟฟ้าใหก้บัโครงการฯ ทงันีเนืองจาก KPP เป็นผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียวให้กบั
โครงการทีพกัอาศยั BODAIJU RESIDENCE  จึงไม่มีคู่แข่งขนั และไม่ตอ้งดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดแต่อย่างใด โดย ปี 
2562  KPP  มีรายไดร้วมทงัสิน 9.1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 0.1 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 
 บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จํากดั (“SUT”) 

 
ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ใหบ้ริการจา้งเหมาติดตงัระบบทีเกยีวขอ้งกบัดา้นคมนาคม เช่น ระบบอาณัติสัญญาณสําหรับการเดินรถไฟ  ระบบที
ใชส้าํหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ  เป็นตน้ ซึงรวมถึงการติดตงัโครงการ การจดัซือจดัหาอุปกรณ์ และผูรั้บเหมา
งานการทดสอบระบบ ตลอดจนการใหบ้ริการหลงัการขาย การซ่อมบาํรุง และการเป็นตัวแทนขายบริการรับประกนั
ผลิตภัณฑ(์Warrantee Service) โดย ปี 2562   SUT  มีรายได้รวมทังสิน 210.4 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ 1.5 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
สินคา้และบริการเป็นสินคา้ทีจดัทาํเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีเทคโนโลยีทีทันสมัย การจัด
จาํหน่ายเป็นการขายตรง โดยส่วนใหญ่จะทาํการเขา้ประมูลแข่งรายอืน ๆ ทงันี SUT เนน้เป็นการสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบั
ลูกคา้ ซึงเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกจิ งานทีจดัจาํหน่ายและใหบ้ริการมีการแข่งขันทางด้านราคา และต้อง
อยู่ในงบประมาณทีภาครัฐกาํหนดไว ้SUT จะคัดเลือกพนัธมิตรทางธุรกจิทีมีความพร้อมทางเทคโนโลยี และการ
สนบัสนุนเพือตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการลูกค้า สภาวการณ์แข่งขันเนืองจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ถ้าชนะ
การประมูลกจ็ะมีโอกาสต่อยอด และผูกพนังานต่อเนืองไปอีกหลายโครงการ  
 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
การจดัหาเทคโนโลยี และอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ นนั ส่วนใหญ่ SUT จะมีพนัธมิตรธุรกจิทีมีความพร้อมในการผลิต 
โดยพนัธมิตรดงักล่าวจะเป็นผูผ้ลิตในต่างประเทศ และผลิตภณัฑก์เ็ป็นทียอมรับในวงการอยู่แลว้ 
 

ง) โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 SUT  มีโครงการทียงัไม่ส่งมอบ ดงันี 
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ลาํดับท ี รายชือลูกค้า ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า* วันทเีริมต้น วันทสิีนสุด 

1 DEPARTMENT OF CIVIL 
AVIATION (DCA) MINISTRY 
OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS 
REPUBLIC OF UNION OF 
MYANMAR 
 

Two (2) Years Maintenance 
Contract for 3 RSM970S,1 
TopSky-ATC,5 ADS-B and 
Additional Services 

21/06/202561 20/06/2563 93.50  70% 

Upgrading TopSky AMHS  08/05/2562 01/06/2563 25.48 5% 

2 บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั 

ระบบ Aerodrome Simulator 
พร้อมติดตงั 

16/06/2562 7/11/2563 300 1% 

หมายเหต ุ:  *   การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

 บริษัท เทด้า จํากดั (“TEDA”) 
  
  ก)     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
ใหบ้ริการออกแบบ กอ่สร้าง ติดตังและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง  สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า แกก่าร
ไฟฟ้าของรัฐทงั 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบบครบวงจร รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนือง  โดย ปี 2562 
TEDA มีรายไดร้วมทงัสิน 937.9 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 6.6 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 
ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 

 
       แมธุ้รกจิของบริษทัฯ เป็นงานทีตอ้งใชค้วามเชียวชาญ และประสบการณ์เฉพาะดา้น แต่กมี็การแข่งขนัค่อนขา้งสูง จาก

คู่แข่งทงัทีเป็นบริษทัคนไทยและบริษทัของต่างประเทศ   TEDA จึงปรับการดาํเนินธุรกจิใหเ้ขา้กบัสภาพตลาดปัจจุบนั 
โดยเน้นประสิทธิภาพในการจัดการ  เน้นคุณภาพงาน และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิมความสามารถในการแข่งขัน  
พร้อมกบัมองหาโอกาสธุรกจิใหม่ๆ   ในขณะเดียวกนั กย็งัคงรักษาและพฒันาความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกค้าและคู่คา้ของ
บริษทัฯ ไว ้

 
ค)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

          การจดัหาอุปกรณ์ดา้นไฟฟ้าแรงสูง ทีเป็นอุปกรณ์หลกั และมีขนาดใหญ่ ลูกค้ามักยอมรับสินค้าทีได้มาตรฐานสากล
จากผูผ้ลิตต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  โดย TEDA มีพนัธมิตรทีเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง อยู่ทังใน
และต่างประเทศใหก้ารสนบัสนุน    อีกทงั TEDA ยงัมีช่างทีมวิศวกรและช่างผูช้าํนาญการดา้นงานติดตงัและทดสอบ
อุปกรณ์ ทีไดม้าตรฐานพร้อมใหบ้ริการอย่างเพียงพอ 

 
ง)      โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 

 
           ซึงดาํเนินการโดย TEDA มีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบ  ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2562  ดงันี 
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ลาํดับท ี รายชือลูกค้า ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ความคืบหน้า * 

(%) วันทเีริม วันทสิีนสุด 
1 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้าง สถานีไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 05/01/58 22/05/62 476.03 94.7 
2 กฟผ. จดัหาและจา้งกอ่สร้างสายส่ง 

สฟ.ระยอง-อ่างทอง-บางปะอิน 
18/04/59 17/04/61 128.37 46.9 

3 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้างสายส่ง สุราษฎร์ฯ-ภูเกต็ 13/12/59 12/12/62 390.43 97.6 

4 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้างสายส่ง ร้อยเอ็ด-ชยัภูมิ 2 14/07/60 13/05/62 427.30 87.5 
5 กฟน. จดัหาและกอ่สร้างเพือสายไฟฟ้าในอากาศ เป็น

สายใตดิ้น ถนนพระราม 3 
01/05/60 31/10/63 804.11 24.1 

6 กฟน. จดัหาและกอ่สร้างเพือสายไฟฟ้าในอากาศ เป็น
สายใตดิ้น ถนนจรัญสนิทวงศ ์

26/07/61 11/1/64 1,665.05 19.1 

7 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าลาํภูรา 26/6/61 29/3/63 251.46 11.1 
8 กฟน. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าคลองด่าน 26/7/61 4/4/65 657.05 18.8 
9 กฟผ. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าสิงหบุ์รี 29/5/62 13/5/65 328.86 0.6 

10 กฟน. จดัหาและกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าใตดิ้นคลองเตย 30/9/62 16/6/65 319.59 0.2 

หมายเหต ุ:   *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 - กฟผ.   :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 - กฟน.  :  การไฟฟ้านครหลวง 
 -  กฟภ.  :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากดั (“TS”) 
 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ใหบ้ริการออกแบบ ติดตงั และทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง  โรงผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนให้บริการบาํรุงรักษาระบบทีได้ส่งมอบลูกค้าไปให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนือง โดยปี 2562 
TRANSEC มีรายไดร้วมทงัสิน 68.6 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 0.5  ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษทั 

 
ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

              TRANSEC เป็นผูรั้บงานติดตงัและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของโรงผลิตไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าแรงสูง   อีกทงัยงั
รับงานกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาดเล็กตรงจากลูกค้าเอกชน   โดยผลงานของ TRANSEC จะเน้นด้านคุณภาพ
งานทีไดม้าตรฐาน  มีความรับผิดชอบ การส่งมอบไดต้ามกาํหนด  ทาํใหลู้กคา้เชือถือและประทบัใจ    

 
   ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
การจดัหาอุปกรณ์  ถา้เป็นวสัดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่  และมีราคาสูง  ทางผูว้่าจ้างจะเป็นผูจ้ัดหาให้ โดย TRANSEC จะ
เป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบทีเหลือใหพ้ร้อมทาํงาน  โดยมีพนัธมิตรทีเป็นผูผ้ลิต จากทังในและต่างประเทศให้การ
สนบัสนุน อีกทงั TRANSEC ยงัมีช่างทีมวิศวกรและช่างผูช้าํนาญการทีพร้อมใหบ้ริการอย่างเพียงพอ 
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ง)  โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 
ซึงดาํเนินการโดย TRANSEC มีโครงการทียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  ดงันี 

 

ลาํดับท ี รายชือ
ลูกค้า ชือโครงการ 

สัญญา มูลค่า 
โครงการ  

(ล้านบาท) 

ความ 
คืบหน้า * 

 (%) วันทเีริม วันทสิีนสุด 

1 Glow งานปรับปรุงระบบ Rectifier TR 1/7/62 31/1/63 13.25 5.4% 
2 CTCI งานขยายสถานีไฟฟ้า 115kV 18/7/62 30/5/63 11.9 1.7% 
3 PEA งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 115kV 

บจก.มินิแบ จ.อยุธยา 
5/9/62 2/1/63 7.29 31.6% 

   หมายเหต ุ     *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

 บริษัท สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี จํากดั (“SGE”) เดิมชือ บริษัท สามารถ เวสท์ทู เพาเวอร์ จํากดั  
 

SGE เป็นบริษทัย่อยทีบริษทัฯ ถือหุน้ผ่านบริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั ร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือดาํเนินธุรกจิ
ทีเกยีวขอ้งกบัการบริหารจดัการพลงังานทดแทน 
 

 บริษัท สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ จํากดั (มหาชน) (“SAV”) 
 

SAV (เดิมชือบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชัน จาํกดั) กอ่ตังขึนเมือวนัที 22 สิงหาคม 2560 โดยเป็นบริษทัย่อยทีบริษทั 
สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางอ้อมผ่าน บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั ร้อยละ 66.67 และผ่านบริษทั 
สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง จาํกดั ร้อยละ 33.33 โดยเนน้การลงทุนในบริษทัทีประกอบธุรกจิการจราจรทางอากาศ หรือธุรกจิที
เกยีวเนืองกบัการจราจรทางอากาศ ปัจจุบนัถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั 
(“CATS”) เพียงบริษทัเดียวซึง CATS เป็นบริษทัสัญชาติกมัพูชาทีประกอบธุรกจิดาํเนินการจัดตังระบบและให้บริการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผูเ้ดียวตามสัญญาสัมปทานทีไดรั้บจากรัฐบาลประเทศ
กมัพูชา 
 
SAV ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมือวนัที 9 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 320.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 640.00 ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนทีชาํระแลว้ 288.00 ลา้นบาท และอยู่ระหว่างการ
ดาํเนินการนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 2.5 สายธุรกจิ  Technology Related Services 
 

สายธุรกิจ  Technology Related Services ดาํเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกจิการจาํหน่ายรับเหมาติดตงัและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภยัและระบบสือสารดา้นภาพและเสียง ทงัระบบ
ทีมีสายและไร้สาย รวมทงัธุรกจิการใหบ้ริการบริหารจดัการขยะในพืนทีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย ปี 2562 สายธุรกจิ 
Technology  Related  Services มีสัดส่วนรายได ้216.2  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  1.6  ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  สาย
ธุรกจินีประกอบดว้ย  7  บริษทั  ดงันี   1) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)  2) บริษทั วิชัน แอนด์ ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
จาํกดั   3) บริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั  4) บริษทั สามารถ เรดิเทค จาํกดั  5) บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั   
6) บริษทั คอนแทค-อิน-วนั จาํกดั  และ 7) บริษทั แคมโบเดีย สามารถ จาํกดั  
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 บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากดั (“SE”) 
 
 ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. ผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทศันร์ะบบ Digital TV สาํหรับใชง้านภายในและภายนอกอาคาร  
ชุดอุปกรณ์ DMATV (Digital Master Antenna Television) สาํหรับใชง้านในอาคารสูง   และกล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีภาคพืนดิน  (DVB-T2)  ตลอดจนรับจา้งผลิตกล่องรับสัญญาณดิจิตอลเคเบิลทีวี (DVB-C) สําหรับใช้
งานเฉพาะระบบเคเบิลทีวีในอาคาร 

2. ใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศันผ์่านดาวเทียม 
3. รับจา้งผลิตงานตูโ้ลหะภณัฑป์ระเภทต่างๆ  ไดแ้ก ่  งานตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุมกลอ้งวงจรปิด ตูแ้รค

สาํหรับใชง้าน IT  ตลอดจนชินส่วนโลหะภณัฑก์งึสาํเร็จรูปต่าง  ๆ
 

โดย ปี 2562 SE มีรายไดร้วมทงัสิน  78.6  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ ร้อยละ 0.6 ของรายได้รวมของ
กลุ่มบริษทั    

 
  ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน ์จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบต่างๆ ได้ใช้กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละราคา  โดยผ่านตวัแทนจาํหน่าย  เพือให้บริการด้านการขาย การบริการติดตัง และการบริการหลังการ
ขาย นอกจากนนัยงัไดมี้การจดักจิกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจาํหน่ายตามภาคต่างๆ ทวัประเทศ  

 

สาํหรับช่องทางการจาํหน่ายสินคา้จะแบ่งออกเป็น การจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ซึงตวัแทนจาํหน่ายของ 
SE มีอยู่กว่า 500 รายทวัประเทศ   การจาํหน่ายผ่านหา้งสรรพสินคา้ Discount store ต่างๆ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วน
ใหญ่ของ SE คือ   ผูบ้ริโภคทีต้องการเปลียนอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ (Replacement)  ผูบ้ริโภคทีมีบ้านใหม่ที
ตอ้งการติดตงัอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทศัน ์ ปัจจุบนัมีการขยายฐานการผลิตและจาํหน่ายสินค้าและบริการติดตัง
ระบบดิจิตอลทีวี สาํหรับกลุ่มลูกคา้ ประเภทอาคารสูง เช่น อาคารสาํนกังาน  โรงแรม  โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 

ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใช้กลยุทธ์การตลาดด้านราคาเป็นหลกัเพือให้มีส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) เพิมมากขึน  และจะตอ้งคาํนึงถึงเรืองบริการหลงัการขายเขา้มาเกยีวข้อง ซึงจะเป็นปัจจัยสําคัญ
อีกประการหนึงทีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 

ธุรกจิใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศันผ์่านดาวเทียม ปัจจุบัน ผูใ้ห้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีจาํนวนรายลดน้อยลง
มาก สืบเนืองจาก มีหน่วยงาน กสทช. กาํกบัดูแล เนือหารายการออกอากาศทีไม่เหมาะสม  ภาวะการแข่งขันในตลาด
ยงัอยู่ในระดบัตาํ ส่วนใหญ่ผูใ้หบ้ริการจะเนน้เรืองคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นหลกั 
   

  ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบนัในระบบการส่งสัญญาณโทรทศันมี์การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใชม้ากขึน  เช่น  มีการเปลียนแปลงการส่ง
สัญญาณจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอล  และการใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณ  โดยได้มีการพฒันาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ รองรับการใชง้านดิจิตอลในระบบอาคาร  มีการนาํเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาพฒันา ปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้ ตลอดจนการหาพนัธมิตรทางธุรกจิ เพือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค และเทคโนโลยีทีเปลียนแปลง  

 

สาํหรับอุปกรณ์ทีเกยีวข้องกบัการใช้งานในการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอลนัน ทาง SE ได้เตรียมความ
พร้อม และไดท้าํการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นคา้จนไดอุ้ปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชเ้ป็นอย่างดี 
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 บริษัท วิชัน แอนด์ ซีเคยีวริตี ซีสเต็ม จํากดั (“VSS”) 
 

ก)  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ดาํเนินธุรกจิการจาํหน่าย ออกแบบ รับเหมาติดตงัและซ่อมบาํรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ระบบเสียงประกาศทวัไป ระบบสือสารต่างๆ  ภายในอาคาร และระบบภาพระบบเสียงสําหรับห้องประชุม 
ห้องจัดเลียงขนาดใหญ่ (Auditorium) รวมทังระบบสือสารสั งการสําหรับห้องศูนยป์ฏิบัติการ (Operation and 
Command Center) ซึง VSS  เนน้การทาํตลาดเฉพาะกบัลูกคา้ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงหลักการด้าน
วิศวกรรม ความทนัสมยัของระบบเพือใหลู้กคา้ไดรั้บผลตอบแทนทีคุม้ค่า 

 
 ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 

 
 การตลาด 

VSS มุ่งเนน้ลูกคา้ราชการ รัฐวิสาหกจิและเอกชนขนาดใหญ่ โดยเข้าถึงลูกคา้สมาํเสมอเพือเข้าใจถึงความต้องการที
แทจ้ริงของลูกคา้เพือแนะนาํและแบ่งปันประสบการณ์ของบริษทักบัลูกคา้ทงัดา้นผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี   
 
เนน้คุณภาพสินคา้ทงัดา้นความทนัสมยัและคงทนถาวรตลอดจนความประณีตในการติดตงั เพือใหลู้กค้าได้ประโยชน์
และมีความพึงพอใจสูงสุด 
 
เนน้บริการหลงัการขายโดยดูแลลูกคา้ระหว่างรับประกนัสมาํเสมอ และเสนอขายบริการซ่อมบาํรุงรักษาหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกนั 

 
สภาวะการณ์แข่งขัน 
ตลาดดา้นระบบการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดเติบโตรวดเร็วต่อเนืองมาหลายปีและ
จะเติบโตต่อไป  VSS จึงเน้นกลุ่มลูกค้าทีมีความจาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระบบความปลอดภัยสูง ทังหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ ซึงมีการแข่งขนันอ้ยกว่าลูกคา้กลุ่มอาคาร ศูนยก์ารคา้และโรงงาน 
 
ปัจจุบนัผูผ้ลิตสินคา้โทรทศันว์งจรปิดจากประเทศจีนทงัยีหอ้ Hikvision และ Dahua พฒันาสินค้าได้ดีขึนมากทังด้าน
เทคโนโลยีทีทนัสมยัและคุณภาพ ในปี 2562 VSS จึงไดท้าํการจาํหน่ายสินคา้จากประเทศจีนนีให้กบัลูกค้าทีต้องการ
ตามความเหมาะสมกบังบประมาณหลายโครงการ  

 
ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.   เป็นตัวแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวสําหรับระบบบันทึกภาพและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV Recording And Management) และระบบบริหารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Situation Management) ยีหอ้ 
Qognify (เดิมคือยีหอ้ Nice Vision) จากประเทศอิสราเอล 

2. เป็นคู่คา้กบั บริษทั โรเบิร์ตบ๊อช (ประเทศไทย) จาํกดัโดยเป็นตัวแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ระบบเสียงประกาศทวัไปและระบบควบคุมการเขา้ออกประตู  

3. เป็นคู่ค้ากบั บริษทั ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ํากดั โดยเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบ X-Ray ตรวจหาอาวุธ ยีห้อ
Astrophysic และเครืองตรวจโลหะ ยีหอ้ CEIA 

4. เป็นคู่คา้กบั บริษทั HP ( Thailand ) จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ Network Switchและ Computer 
5. เป็นคู่คา้กบั บริษทั Hikvision และ Dahua จากประเทศจีน โดยไดรั้บแต่งตงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายเป็นครังคราวตาม

การขายแต่ละโครงการ 
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ง)   โครงการทยีังไม่ส่งมอบ 
ซึงดาํเนินการโดย  VSS มีโครงการทียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ดงันี 

 

ลาํดับท ี
 

รายชือลูกค้า 
 

ชือโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

 (ล้านบาท) 
ความคืบหน้า 

(%) วันทเีริม วันทสิีนสุด 

1 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV แบบเชือมโยงสัญญาณ
กลอ้งเขา้หอ้งควบคุมในพืนทีกรุงเทพฯ
ตะวนัออก เป็นเวลา 12 เดือน  

01/11/62 31/10/63 25.87 16.66 

2 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV แบบไม่เชือมโยง
สัญญาณกลอ้งเขา้หอ้งควบคุม (Stand 
Alone)ในพืนทีกรุงเทพฯตะวนัออก เป็น
เวลา 12 เดือน  

01/12/62 30/11/63 25.4 8.33 

3 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

โครงการเปลียนสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตดิ้น กลุ่มที 2 และกลุ่มที 10 
รวม 9 เส้นทาง 

12/12/62 11/10/63 75.97 
 

0 

4 บมจ. ท่าอากาศยานไทย ซ่อมบาํรุง CCTV และระบบเสียง
ประกาศ ท่าอากาศยานภูเกต็ เป็นเวลา 12 
เดือน   

01/10/62 30/09/63 7.22 25 

5 บมจ. สกายไอซีที                   ขายตวักลอ้งโทรทศันว์งจรปิดใน
โครงการอาคารเทียบเครืองบินรอง หลงั
ที 1สนามบินสุวรรณภูมิ 

27/12/62       26/03/63              36.33                 0.00 

หมายเหตุ:  1. การรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 2.  มูลค่าโครงการเป็นมูลค่าทีไม่รวม VAT (7%) 
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โครงสร้างรายได้ 
     (หน่วย :  ล้านบาท) 

สายธุรกจิ ดําเนินการโดย 
สัดส่วนการ

ถือหุ้นปี 2562 
(%)(1) 

2560 2561 2562 

รายได้ (2) % รายได้ (2) % รายได้ (2) % 
1)   ICT Solution and Service บจก. สามารถคอมเทค 70.14 2,677.8 20.6 3,364.9 27.6 3,223.0 22.8 

บจก. พอร์ทลัเน็ท 70.14 799.0 6.1 754.8 6.2 2,864.6 20.3 

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 70.14 1,405.4 10.8 1,163.3 9.6 1,445.1 10.2 

บมจ. สามารถเทลคอม 70.14 1,302.1 10.0 1,533.4 12.6 1,008.7 7.1 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 465.2 3.6 436.9 3.5 452.4 3.2 

      รวม 6,649.5 51.1 7,253.3 59.5 8,993.8 63.6 

2)   Digital บมจ. สามารถ ดิจิตอล 83.38 701.3 5.4 162.5 1.3 472.1 3.3 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 607.2 4.6 488.8 4.0 482.4 3.4 

รวม 1,308.5 10.0 651.3 5.3 954.5 6.7 

3)   Call Center บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 69.18 781.2 6.0 683.5 5.6 730.5 5.2 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 7.2 0.1 6.3 0.1 7.1 - 

รวม 788.4 6.1 689.8 5.7 737.6 5.2 

4)   Utilities and Transportations บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 100 1,844.9 14.2 1,931.0 15.8 2,005.8 14.2 

 บจก. เทดา้ 94.35 1,280.4 9.8 1,234.6 10.2 937.9 6.6 

 บริษทัย่อยอืน  ๆ - 315.0 2.4 218.8 1.8 288.4 2.1 

       รวม 3,440.3 26.4 3,384.4 27.8 3,232.1 22.9 
5)   Technology Related Services  บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 73.00 708.6 5.4 78.6 0.6 86.0 0.6 

บจก. สามารถ วิศวกรรม 99.99 126.5 1.0 107.4 0.9 78.6 0.6 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยอืน  ๆ - 1.0 - 20.0 0.2 51.6 0.4 

รวม 836.1 6.4 206.0 1.7 216.2 1.6 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 13,022.8 100.0 12,184.8 100.0 14,134.2 100.0 
                  

หมายเหตุ :   (1)  เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมทังทางตรงและทางอ้อม ณ วันที 31  ธันวาคม  2562 
  (2) เป็นรายได้จากการขายและบริการ หลงัหักรายการระหว่างกัน 
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 3. ปัจจัยความเสียง 

ปัจจุบัน บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลักใน 5 สายธุรกจิ คือ 1) ICT Solution and Service  2) Digital               
3) Call Center  4) Utilities and Transportations และ 5) Technology Related Services โดยการประกอบธุรกจิทัง 5 สายธุรกจินัน ย่อมมีปัจจัย
ความเสียงในการบริหารงานทีแตกต่างกนั ทงัจากปัจจยัภายในและภายนอกทีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ดว้ยเหตุนีบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีระบบจดัการบริหารความเสียง รวมทังได้มีการแต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง 
เพือทาํหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายจดัอนัดบัความเสียง พิจารณาทบทวน รวมทังประเมินความเสียงอย่างสมาํเสมอ โดยปัจจัยเสียงสามารถ
จาํแนกไดต้ามประเภทต่างๆ ดงันี 

 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
รายได้ประจาํจะช่วยลดความเสียงในเรืองของความผันผวนของรายได้บริษทัฯ นอกจากนี  ยงัมีความเสียงจากการทีบริษทัฯ มีการ
ใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีทีหลากหลาย อาจทาํใหพ้นกังานมีความรู้หรือความเชียวชาญไม่เพียงพอในเทคโนโลยีนันๆ ทาํให้แกปั้ญหาไม่
ถูกจุด ซึงความเสียงในดา้นนี ทางบริษทัฯ ได้มีการจัดแบ่งทีมทาํงานออกเป็นกลุ่มทีมีความเชียวชาญในแต่ละด้าน และจัดอบรมอย่าง
สมาํเสมอ รวมถึงหาคู่คา้ทางธุรกจิ (Business Partner) ทีเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยี เพือพฒันาใหพ้นกังานมีความรู้ความชาํนาญทีเพียงพอ 

  ความเสียงจากการดําเนินงานในธุรกจิ Digital 

 ธุรกจิให้บริการข้อมูลข่าวสารและบันเทงิ (Content) 

การเขา้มาของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภค ส่งผลใหก้ารแข่งขนัทีเคยแยกออกจากกนั ตามรูปแบบของการเข้าถึง 
ถูกหลอมรวมกนัเป็นตลาดหนึงเดียวทีมีขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยผูแ้ข่งขันหลากหลายราย อย่างไรกต็าม ตลาดกมี็ขนาดใหญ่มากขึน
ดว้ยเช่นกนั  โดยทางบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการเปลียนแปลงดงักล่าว ดังนัน  จึงได้มีการนาํเสนอการให้บริการคอนเทนท์ในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทีหลากหลาย เพือเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมผูใ้ชง้านทีเปลียนไป  

 ธุรกจิโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน (Co-Tower) 

ความเสียงหลกัของธุรกจิโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน (Co-Tower) คือการติดตังระบบ 
อุปกรณ์โครงข่าย และสถานีฐาน อย่างไรกต็าม  ด้วยความเชียวชาญและประสบการณ์ในงานวางระบบ บริษทัฯ เชือมันว่าการติดตัง
โครงข่ายดงักล่าวจะทาํไดอ้ย่างราบรืน และทนัเวลา รวมถึงสามารถควบคุมตน้ทุนในการติดตงัใหอ้ยู่ในกรอบทีบริษทัฯ กาํหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ความเสียงในการดําเนินธุรกจิ Call Center 

 ธุรกจิให้บริการศูนย์ประสานงานลูกค้า (Call Center) 

สาํหรับศูนยป์ระสานงานลูกคา้ หรือ คอลเซ็นเตอร์นนั บุคลากรถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงาน ดงันนั   ความเสียงหลักในการ
ดาํเนินธุรกจินีจึงเป็นดา้นบุคลากร เนืองจากอตัราการลาออกของบุคลากรทีอยู่ในระดบัสูงของธุรกจิประเภทนี อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ ไดพ้ยายามหาแนวทางในการลดอตัราการลาออกของพนักงานโดยการให้ค่าตอบแทน
ในระดับทีเหมาะสม ให้สวัสดิการต่างๆ พร้อมทังมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพนี 
นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมรับมือสาํหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ไฟไหม้ นาํท่วม เป็นต้น โดยบริษทัฯ 
ไดมี้การจดัตงัศูนยเ์กบ็ขอ้มูล รวมทงัศูนยป์ฏิบติังานสํารอง ไวร้องรับสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 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 ดังนัน ทางบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการหาโครงการของเอกชนที
ไดรั้บอนุมติัแลว้เพิมเติมเพือลดความเสียงทางด้านนี นอกจากนี ยงัมีความเสียงดา้นการแข่งขันสูงในตลาด จากคู่แข่งทังในและ
ต่างประเทศ โดยทีคู่แข่งขนับางรายเป็นผูผ้ลิตอุปกรณเ์องดว้ย ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเสียเปรียบดา้นราคา ซึงเรืองนีทางบริษทัฯ ได้ลด
ความเสียงโดยการหาช่องทางการเป็นพนัธมิตรกบัผูผ้ลิตอุปกรณที์มีศกัยภาพ เพือใหมี้ตน้ทุนสินคา้ตาํลง และสามารถแข่งขนัได ้

ความเสียงในการดําเนินธุรกจิ Technology Related Services 

 ธุรกจิผลติและจําหน่ายอปุกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทวี ี

ความเสียงของธุรกจิผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศันใ์นระบบดิจิตอลทีวคืีอ เรืองของการแข่งขนั ในตลาด เนืองจากตวั
ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยเมือเทียบกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จึงเน้นพฒันาคุณภาพของเสาอากาศทีวี โดยจะมีการพฒันาเสา
อากาศให้มีขนาดเล็กลง และจะเน้นผลิตและจาํหน่ายเสาอากาศสําหรับภายนอก เพือเพิมโอกาสในการแข่งขนั นอกจากนี การ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยี กย็งัเป็นอีกปัจจยัเสียงหนึง   ทีสาํคญัเช่นกนั 

2.  ความเสียงด้านการเงิน 

 ความเสียงด้านอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ 

 การดาํเนินงานบางกจิการของบริษทัฯ สร้างรายไดใ้นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ธุรกจิการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชา เป็นต้น ซึง
สร้างรายไดใ้หแ้กบ่ริษทัฯ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการดาํเนินงานในบางกจิการ   กก็อ่ให้เกดิต้นทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
เช่นกนั เช่น ธุรกจิ ICT Solution and Service ทีมีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันนับริษทัฯ  จึงตระหนักถึงความเสียง
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ของความผนัผวนของอัตราแลกเปลียนในหลายปีทีผ่านมา และได้ดาํเนินนโยบายอย่างรอบคอบเพือลดความเสียงจากความผนัผวน
ดงักล่าวมาโดยตลอด โดยบริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมีการติดตามสถานการณ์ความเคลือนไหว
ของอตัราแลกเปลียนอย่างใกลชิ้ด 

 ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินกูยื้มจากสถาบันการเงิน ทังเงินกูยื้มระยะสันและระยะยาว ซึงความผนัผวนของอัตราดอกเบียอาจส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ได ้อย่างไรกดี็ เงินกูยื้มส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินกูร้ะยะสันซึงอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลง
ตามภาวะตลาดเงิน ความเสียงจากอตัราดอกเบียจึงค่อนขา้งตาํ  สาํหรับดอกเบียเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯ ไดรั้บอตัราดอกเบียสําหรับเงินกูยื้ม
ระยะยาวสกุลเงินบาททีมีอัตราดอกเบียสําหรับลูกค้าชันดี (MLR) โดยหักส่วนต่างทีตกลงไวล่้วงหน้า ในขณะทีเงินกูยื้มสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ ไดรั้บดอกเบียที LIBOR บวกส่วนต่างทีไดต้กลงไว ้อตัราดอกเบียทงัหมดทีมีการตกลงไวน้นัเป็นอตัราดอกเบียลอยตวั บริษทัฯ จึง
ไดท้าํการติดตามสถานการณ์อตัราดอกเบียอย่างใกลชิ้ด ดงันนั หากมีสัญญาณของความผนัผวนเกดิขึน บริษทัฯ อาจใช้เครืองมือป้องกนั
ความเสียงทางการเงินต่างๆ เพือจาํกดัความเสียงดงักล่าว 

 ความเสียงจากหนีสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯ มีความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีจากลูกหนีทางการคา้ประเภทต่างๆ จากงบการเงินรวม ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2562 
บริษทัฯ มีบญัชีลูกหนีการคา้รวม 4,254.73 ลา้นบาท ทงันี โดยลูกหนีการค้าของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยลูกหนีการค้าทีเป็น
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกจิ ซึงลูกหนีเหล่านียงัติดต่อซือขายกบักลุ่มบริษทัอยู่เป็นปกติ และยงัมีการจ่ายชาํระหนีอย่างต่อเนือง  

 ความเสียงจากการลงทนุระยะสันในหลกัทรัพย์ 

จากงบการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีการลงทุนระยะสันในหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวน 15.30 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
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต พฒันาความเจริญใหแ้กชุ่มชน โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยมีการสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองค์กรทังภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชน เพือประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม โดยบริษทัฯ มีการจัดประกวด
นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การใหทุ้นการศึกษา การปรับปรุงหอ้งสมุดและสนามเด็กเล่นใหก้บัโรงเรียนในต่างจังหวดั การสนับสนุน
เครืองคอมพิวเตอร์แกเ่ด็กนกัเรียนในพืนทีห่างไกล และการจดัฝึกอบรมความรู้เสริมทกัษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม 
เพือสร้างบุคลากรทีมีคุณภาพสู่สังคมไทย  นอกจากนี บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
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 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 

สินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ 31 ธันวาคม  2562 ณ 31 ธันวาคม  2561 

ทีดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 
อุปกรณส์าํนกังาน 
เครืองจกัรและอุปกรณ ์
ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตงั 

596.97 
48.88 

302.31 
1,330.57 

50.49 
2,277.08 

579.01 
59.56 

454.90 
2,579.39 

67.77 
2,004.52 

รวม 4,606.30 5,745.15 
 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ซึงไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตาม บญัชีเป็น 
 จาํนวนเงิน 36 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 7 ลา้นบาท (2561 : 52 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 16 ลา้นบาท) 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  มูลค่าตามบญัชีกอ่นหกัค่าเสือมราคา
สะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 14,393 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 727 ล้านบาท 
(2561: 9,169 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกจิการ 692 ลา้นบาท) 

 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาทีดินในระหว่างไตรมาสสีของปี 2562 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึงใช้วิธีเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลราคาตลาด โดยผลจากการประเมินราคาใหม่ทาํให้ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทีดินในงบการเงินรวมเพิมขึนประมาณ 29 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 5 ลา้นบาท)  และขาดทุนจากการตีราคาทีดินในงบการเงินรวม 11 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 11 
ลา้นบาท)   หากบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 จะเป็นดงันี 

                                                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2562 2561 
ทดีิน 124.19 124.19 87.65 87.65 
 

บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บโอนอุปกรณ์บางส่วนจาก The State Secretariat of Civil Aviation 
of Cambodia (“SSCA”) ภายใตสั้ญญา Build Cooperate and Transfer กบัรัฐบาลประเทศกมัพูชา ซึงบริษทัย่อยนีมีภาระผูกพนัในการโอน
อุปกรณ์ทังหมดคืน SSCA เมือหมดอายุของสัญญาฉบับดังกล่าว  ซึงปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(สัมปทานบริการ) ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 

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

เป็นผูเ้ช่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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ผู้เช่า                                       พืนท ี(ตารางเมตร)             ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั 721.23 34,373.82 
 (สัญญาเช่าสินสุด 31 มีนาคม 2562) 

บริษทั สามารถ ดิจิตตอล มีเดีย จาํกดั 37.50 1,787.25 
 

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 สามารถวิศวกรรม จาํกดั 500.00 16,000.00 
บริษทั เทดา้ จาํกดั 50.00 1,600.00 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 119.40 6,380.80 

 

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 50,040.11  
บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั   320.00 42,732.80 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 440.40 58,811.02 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล  มีเดีย จาํกดั 350.35 46,785.74 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 48.00 6,409.92 
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั 727.22 97,112.96 
บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 1,057.74 141,250.60 
บริษทั วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั 627.00 83,729.58 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 841.35 112,353.88 
บริษทั เทดา้ จาํกดั  60.00 8,012.40 
บริษทั สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) 50.00 6,677.00 
(เดิมชือ บริษทัสามารถ ทรานส์โซลูชนั จาํกดั) 
บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั      116.44             15,549.40 
บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั  30.00 4,006.20 
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 1,177.00 157,176.58 
บริษทั วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จาํกดั 50.00 7,750.00 

      
    หมายเหตุ:         อายุสัญญาเช่า 3 ปี  

    
 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า บริษัทฯ มีมูลค่าของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสุทธิ   ดังแสดงในตารางต่อไปนี 

 

มูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการ ระยะเวลาเช่า
ทงัหมด 

(ปี) 

ระยะเวลาเช่า
เหลือ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

หลกัประกนัเงินกู้ 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้(*) 30 9 ปี 4 เดือน 116.88 สิทธิการเช่า - ไม่มี - 
รวม   116.88   

 

หมายเหต ุ:    (*)  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ได้เช่าพืนทีอาคารสํานักงานเป็นระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท วิไลลักษณ์ 
อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จํากัด  ตังอยู่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ หมู่ที 4  ต. คลองเกลือ  อ. ปากเกร็ด       
จ.นนทบุรี จาํนวน 11,926 ตร.ม.  ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 31,500 บาท ตลอดอายุการเช่า โดยมีการจดทะเบียน
สัญญาการเช่าดังกล่าวกับทางกรมทีดินเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2545 

 
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:  39 ปี สินสุดในปี 2584  

เงือนไขทีสาํคญัตามสัญญา: บริษัทย่อยให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐบาลประเทศกมัพูชาตามสัดส่วนของรายได้ทีเกบ็ได ้
นอกจากนี บริษทัย่อยตอ้งโอนกรรมสิทธิในระบบและอุปกรณ์ทงัหมดใหแ้กรั่ฐบาลประเทศกมัพูชาเมือ
สินสุดอายุสัมปทานโดยไม่คิดมูลค่า 

 สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ         
เมือวนัที 26 ธันวาคม 2557 บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้ซือหุ้นในบริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชัน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย
อีกแห่งหนึง ตามราคาทีตกลงร่วมกนั ผลจากการซือเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีซือทาํให้บริษทัย่อยได้บันทึกสิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ
รายการกฬีาเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึงมีอายุการใหป้ระโยชน ์5  ปี 

 สิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคม  

เมือวนัที 1 กนัยายน 2560 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อย ได้ซือหุ้นในบริษทั   ไทยเบสสเตชัน จาํกดั ซึงเป็น
บริษทัย่อยอีกแห่งหนึง  ตามราคาทีตกลงร่วมกนั ผลจากการซือเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีซือทาํใหบ้ริษทัย่อยได้บันทึกสิทธิการให้บริการเสา
โทรคมนาคมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึงมีอายุการใหป้ระโยชน ์10 ปี  

ในระหว่างปี 2562 บริษทั   ไทยเบสสเตชนั  จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัย่อย  ได้โอนมอบเสาโทรคมนาคมจาํนวนหนึงให้เป็นกรรมสิทธิของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช   ทาํใหบ้ริษทัย่อยไดบ้นัทึกสิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ซึงมีอายุการ
ใหป้ระโยชนต์ามอายุสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

 
4.2 นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

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

  ปัจจุบนัคดีทีบริษทัฯ ดาํเนินอยู่ในชนัศาลมีมูลค่าร้อยละ 6.22 ของส่วนผูถื้อหุน้ ณ วนัสินปีบญัชี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินและการติดตงัระบบเครือข่ายโทรคมนาคมใหก้บัคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กฬีาเอเชียนเกมส์ครังที 13 เมือปี 2540 โดยไดใ้หค้วามสนบัสนุนการออกแบบติดตังระบบเครือข่ายโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ และให้ความ
สนบัสนุนดา้นการเงินจาํนวน 190 ลา้นบาท แต่บริษทัฯ ประสบปัญหาทางการเงินจากภาวะเศรษฐกจิตกตาํครังใหญ่ของประเทศในปี 2540 ซึง
ไดส่้งผลกระทบต่อเนืองเป็นระยะเวลายาวนาน จึงไดเ้จรจาขอยกเลิกขอ้ตกลงการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินเพราะบริษทัฯ ได้สละสิทธิทีจะ
ใชสิ้ทธิประโยชนต์ามขอ้ตกลงหลายประการในระหว่างการแข่งขนัและกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ไดน้าํสิทธิดงักล่าว ไปให้กบัผูส้นับสนุนราย
อืนๆ   ใชป้ระโยชนแ์ทนแลว้ บริษทัฯ จึงไม่มีภาระตอ้งรับผิดชอบสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าวอีกต่อไป 
 

ในไตรมาสที 4 ปี 2553 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และการกฬีาแห่งประเทศไทย ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกังานระงบัขอ้พิพาทเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินจาํนวนประมาณ 332 ลา้นบาท  (190 ลา้นบาทรวมดอกเบีย) 
 

ต่อมาเมือวนัที 22 สิงหาคม 2556 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดด้าํเนินการสืบพยานฝ่ายบริษทัฯ และฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เสร็จสิน 
และคณะอนุญาโตตุลาการไดพิ้จารณาและมีคาํตดัสินให้บริษทัฯ เป็นฝ่ายชนะคดีเนืองจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และการกฬีาแห่ง
ประเทศไทยไดยื้นขอ้เสนอขอ้พิพาทคดีนีเกนิ 10 ปี คดีจึงขาดอายุความ  ต่อมาเมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
และการกฬีาแห่งประเทศไทย ไดยื้นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวต่อศาลแพ่ง  
 

ในวนัที 29 สิงหาคม 2557 ศาลแพ่งไดพิ้พากษาใหเ้พิกถอนคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ได้พิพากษาให้บริษทัฯ มีหน้าทีต้องชาํระหนี
ดงักล่าวแกค่ณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ แต่อย่างใด โดยเมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2557    บริษทัฯ ไดยื้นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชันต้นต่อ
ศาลฎีกาว่าศาลชนัตน้ไม่มีอาํนาจถอนคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ และเมือวนัที 23 มกราคม 2558 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ และการกฬีา
แห่งประเทศไทยไดยื้นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชนัตน้ต่อศาลฎีกา ซึงศาลฎีกาได้พิพากษาเมือวนัที 20 กนัยายน 2559 ให้เพิกถอนคาํชีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัฯ  มีหนา้ทีตอ้งชาํระหนีดงักล่าวแกค่ณะกรรมการจดัการแข่งขันฯแต่อย่างใด  
 

วนัที 23 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการจดัการแข่งขันฯ และการกฬีาแห่งประเทศไทยได้ยืนคาํร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ (ชุดเดิม) ให้
วินิจฉยัต่อไป และในวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ยืนคาํร้องคดัคา้นคาํร้องของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และการกฬีาแห่งประเทศ
ไทยแลว้ เมือวนัที  5 เมษายน 2560 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการ แจง้ใหด้าํเนินการตงัอนุญาโตตุลาการท่านใหม่เขา้ไปทาํ
หนา้ทีอนุญาโตตุลาการแทนท่านเดิมทีลาออก โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัฯ แลว้เมือวนัที 13 กนัยายน 2560  
 

ต่อมาวนัที 19 มกราคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการไดแ้ต่งตงัประธานคณะอนุญาโตตุลาการ และมีคาํสั งยกคาํร้องคัดค้านข้างต้นของบริษทัฯ 
ซึงทนายความของบริษทัฯ ไดยื้นคาํร้องอุทธรณ์คาํสังของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวต่อศาลแพ่ง เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อมาเมือวนัที 10 
กรกฎาคม 2561 ศาลมีคาํสังยกคาํร้องอุทธรณ์คาํสังของบริษทัฯ ซึงทนายความของบริษทัฯไดอุ้ทธรณ์คาํสังของศาลแพ่งดงักล่าวต่อศาลฎีกาแลว้ 
เมือวนัที 8 สิงหาคม 2561 โดยระหว่างทียืนอุทธรณ์คาํสังนี คณะอนุญาโตตุลาการไดพ้กัการพิจารณาไวจ้นกว่าศาลฎีกาจะได้มีคาํตัดสินในเรือง
ดงักล่าวจนถึงทีสุด 
 

เมือวนัที 11 กรกฎาคม 2562 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาในเรืองดงักล่าว พิพากษายืนตามศาลชนัตน้คณะกรรมการจดัการแข่งขนักฬีาเอเชียนเกมส์ 
ครังที 13 (BAGOC) และการกฬีาแห่งประเทศไทยจึงได้มีคาํแถลงต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพือแจ้งให้ทราบผลคดีเมือวนัที 13 พฤศจิกายน 
2562  
 

ต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 90/2553 หมายเลขแดงที 67/2556 ไดท้าํการชีขาดใหม่อีกครังเมือวนัที 12 ธันวาคม 2562 
ใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินตามคาํเสนอขอ้พิพาทจาํนวน 331,797,360.27 บาท พร้อมดอกเบียของตน้เงินจาํนวน 190,000,000 บาท ในอตัราร้อยละ 15 
ต่อปี นบัถดัจากวนัที 21 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ  
 

 บริษทัฯ ไดห้ารือกบัสาํนกังานกฎหมายแลว้มีความเห็นร่วมกนัว่า คาํชีขาดดงักล่าวไม่ชอบดว้ยพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 จึง
เห็นควรมอบหมายให้สํานักงานฯ ดาํเนินการยืนคาํร้องต่อศาลแพ่ง เพือขอให้ศาลแพ่งมีคาํสั งเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดงักล่าว ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด คือ 90 วนั นบัแต่วนัไดรั้บสาํเนา  คาํชีขาด ซึงคาดว่าจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคดีนีอีก ไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
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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 Digital  3) สายธุรกจิ Call Center     
4) สายธุรกจิ Utilities and Transportations และ 5) สายธุรกจิ Technology  
Related Services โดยมีบริษทัย่อยดาํเนินธุรกจิในแต่ละสายธุรกจิ 

  เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000188   

 โฮมเพจ    : http://www.samartcorp.com   

 โทรศพัท ์   : 0-2502-6000 

 โทรสาร    : 0-2502-6186 

 ทุนจดทะเบียน   : 1,342,005,213 บาท (ขอ้มูล  ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562) 

 ชนิดของหุน้   : หุน้สามญั   

 จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด : 1,006,503,910 หุน้  (ขอ้มูล  ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562) 

 มูลค่าทีตราไวต่้อหุน้  : หุน้ละ  1  บาท 
 

(2) นิติบุคคลทบีริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 
 รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากขอ้มูลทวัไปของบริษทัย่อย หนา้ 11 
 

 (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   : นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ 
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4799 
 ทีตงัสาํนกังาน  : บริษทั สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั 
      เลขที 193/136 -137  อาคารเลครัชดา  ชนั 33   
      ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศพัท ์ : 0-2264-9090 
 โทรสาร   : 0-2264-0789-90 
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 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  29  ธันวาคม  2562  บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  1,342,005,213  บาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั  1,342,005,213  หุน้  มูลค่าหุ้นละ 
1  บาท  ทุนชาํระแลว้  1,006,503,910  บาท  จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด  1,006,503,910  หุน้  
  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

กลุ่มผูถื้อหุน้ทีถือหุน้ของบริษทัฯ สูงสุด   10   รายแรก  มีดงันี 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ ์(1)       423,054,595  42.03 
  - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั (2) 148,772,200   14.78 
  - นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์(3)  126,305,535   12.55 

  - นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์(3)  112,734,960   11.20 
  - นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์(3)   27,238,500     2.71 
  - นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์     5,960,250     0.59 
  - นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์     2,043,150     0.20 
2. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว   46,941,800 4.66 
3. นายอภิศกัดิ  เทพผดุงพร   32,920,500 3.27 
4. นายทวีฉตัร  จุฬางกูร   25,176,500 2.50 

5. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั    18,923,054 1.88 
6. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25    17,921,700 1.78 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED   17,186,000 1.71 
8. กองทุนเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ   11,692,600 1.16 
9.  บริษทั หลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 9,500,000 0.94 
10. กองทุนเปิด บวัหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 9,431,800 0.94 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก     612,748,549  60.88 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       393,755,361  39.12 

จํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมด    1,006,503,910  100.00 
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หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  30 ธันวาคม 2562 
(1) บริษัท  วิไลลักษณ์   อินเตอร์เนชันแนล  โฮลดิง  จาํกัด  นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ์  นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์   นางศิริเพ็ญ 

วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์  เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรือง การกาํหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอืน  และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 
247 

(2) เป็นบริษัทโฮลดิง ซึงประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 ราย ดังนี นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ ถือหุ้นราย
ละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์  นายธนานันท์ วิไลลักษณ์  และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์  ถือหุ้นรายละ    
ร้อยละ  17.19    

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 
2.1 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดังนี 

 

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

 
9,364,737,000 
     85,861,200 
     30,605,300 

           23,343,000 
     15,160,000 
     14,900,000 
       3,000,000 
          350,000 

9,537,956,500 
 

84.22 
82.70 
0.76 
0.27 
0.21 
0.13 
0.13 
0.03 
0.00 

2. นายณัฐพล จุฬางกูร  298,085,100 2.63 
3. นายทวีฉตัร จุฬางกูร  222,544,300 1.97 
4. นายรชต พุ่มพนัธุ์ม่วง  172,350,000 1.52 
5. นางสาวชมกมล พุ่มพนัธุ์ม่วง  89,708,100 0.79 
6. นายสมชาย แซ่อึง  80,000,000 0.71 
7. นายอภิศกัดิ เทพผดุงพร  27,226,900 0.24 
8. นายปรีดา อตัวินิจตระการ  27,129,600 0.24 
9. นายสมชาย อโณทยัยืนยง  25,000,000 0.22 
10. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั  17,664,750 0.16 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  10,497,665,250 92.70 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       826,757,968 7.30 

รวมทงัสิน  11,324,423,218 100.00 
 
หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  30 ธันวาคม 2562 
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(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล 
โฮลดิง จาํกัด  นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ 
จาํกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรืองการกาํหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการการกระทําร่วมกับบุคคลอืน และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 
247 

 (2) เป็นบริษัทโฮลดิง ซึงบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.78 และครอบครัววิไลลักษณ์ ถือ
หุ้นร้อยละ 27.25 

(3) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเทลคอม  จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดังนี 

 

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์  (1) 442,728,000 71.64 
 - บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (2) 433,464,590   70.140 
 - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 3,508,800  0.568 
 - 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) 29,730,560 4.81 
3. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 18,566,500 3.00 
4. กองทุนผสมบีซีเนียร์สาํหรับวยัเกษียณ 6,368,500 1.03 
5. นายอภิศกัดิ เทพผดุงพร  5,905,300 0.96 
6. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืนฐานเพือการเลียงชีพ 5,794,400 0.94 
7. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ 5,278,800 0.85 
8. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 4,733,100 0.77 
9. กองทุนเปิด บวัหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 3,700,500 0.60 
10. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 3,672,100 0.59 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 526,477,760 85.19 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 91,522,240 14.81 

รวมจํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 618,000,000 100.00 
 
หมายเหต ุ :     ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  6 มกราคม 2563 

(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน)  บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล  โฮลดิง จํากัด  นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์  
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์  นายธนานันท์  วิไลลักษณ์  และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จํากัด เป็น
กลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรือง การกาํหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับ
บุคคลอืน และการปฎิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษัทโฮลดิง ซึงบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.78  และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ 27.25 

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมเทค  จํากดั มีดังนี 
 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถเทลคอม  จาํกดั (มหาชน) (*)  2,249,995  99.99980 
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 2562 
 (*) เป็นบริษัทจดทะเบียน ดาํเนินธุรกิจเกียวกับการออกแบบและติดตังระบบสือสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14  ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.81 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 3.00 

 
2.4 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากดั มีดังนี 

 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถเทลคอม  จาํกดั (มหาชน) (*)  4,999,994  99.99988 
2. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ ์  2  0.00004 
3. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์  2  0.00004 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์  2  0.00004 

รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  5,000,000  100.00 
 
หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
 (*) เป็นบริษัทจดทะเบียน ดาํเนินธุรกิจเกียวกับการออกแบบและติดตังระบบสือสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14  ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.81 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 3.00 

 
2.5 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท พอร์ทลัเน็ท จํากดั มีดังนี 

 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถเทลคอม  จาํกดั (มหาชน) (*)  20,999,993  99.999967 
2. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ ์  6  0.000029 
3. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์  1  0.000004 

รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  21,000,000  100.00 
 
หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
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 (*) เป็นบริษัทจดทะเบียน ดาํเนินธุรกิจเกียวกับการออกแบบและติดตังระบบสือสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14  ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.81 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 3.00 

 
2.6 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  จํากดั มีดังนี 

 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  )หุ้น(  สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถ  เอวิเอชนั โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) (*)  1, ,000 000  100.00 
รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  1,000,000  100.00 

 
หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
 (*) เป็นบริษัทดาํเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอืน (Holding company) โดยเน้นการลงทุนในบริษัททีประกอบธุรกิจให้บริการ

บริหารจัดการการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจทีเกียวเนืองกับการจัดการจราจรทางอากาศ  โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท 
สามารถ  เอวิเอชัน โซลูชันส์ จาํกัด (มหาชน) คือบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 66.67 และ บริษัท สามารถ 
อินเตอร์ โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.33  

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน 

 
(1) ใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญเพิมทนุของบริษัทฯ (SAMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 

บริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน  335,429,635  หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามมติทีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561  เมือวนัที 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี 

รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  (SAMART-W2) 

ประเภทหลกัทรัพย ์ : ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้

จาํนวนทีออก : 335,429,635  หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

อตัราการใชสิ้ทธิ(*) : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามัญเพิมทุนได้ 1.014 หุ้น เวน้แต่
กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ(*) : 14.80  บาทต่อหุน้  เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรับ
สิทธิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  18 พฤษภาคม 2561 

วนัครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  18 พฤษภาคม 2564 
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อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3  ปีนบัแต่วนัทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้กาํหนดให้บริษทัฯ 
สามารถเรียกใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิกอ่นกาํหนด 

วิธีการจดัสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ในอัตราการจัดสรรที 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
บริษทัฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แกผู่ถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทีมี
รายชือในวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัที 9 พฤษภาคม 2561 ทังนี ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อ
หุน้แต่ละรายทีได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทัฯ ได้ปัดเศษจาก
การคาํนวณตามอตัราการจดัสรรทิง เช่น ผูถื้อหุน้ซึงถือหุ้นจาํนวน 17 หุ้น เมือ
คาํนวณตามอัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากบั 5.67 (17 
หารดว้ย 3) ในกรณีนี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิง โดยผูถื้อหุน้จะได้รับจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 5 หน่วย 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :     ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ได้ทุกๆ 6 เดือน นับตังแต่ว ันทีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ("วนักาํหนดการใช้
สิทธิ") โดยวนักาํหนดการใช้สิทธิครังแรกคือวนัทาํการสุดท้ายของ 6 เดือน
แรกภายหลงัจากวนัทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึงตรงกบัวนัที 
16 พฤศจิกายน 2561 และวนักาํหนดการใช้สิทธิครังสุดท้ายคือวนัทีใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนบัจากวนัทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 
ซึงตรงกบัวนัที 17 พฤษภาคม 2564 โดยหากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดท้าย
ไม่ตรงกบัวนัทาํการ  ใหเ้ลือนวนักาํหนดการใช้สิทธิครังสุดท้ายขึนมาเป็นวนั
ทาํการสุดทา้ยกอ่นหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยเดิม  

วนัทีเริมซือ-ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  วนัที  16 พฤศจิกายน 2561 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิทียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจาํนวน 335,429,635  หน่วย    

หมายเหตุ (*) มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (SAMART-W2) เมือวันที 18 มีนาคม 2562 
เนืองจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ 
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(2) หุ้นกู้และตัวแลกเงิน 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ ซึงประชุมเมือวนัที 29 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมัติให้บริษทัฯ ออกและ
เสนอขายตราสารหนีระยะสัน และ/หรือระยะยาว ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกนิ 5,000,000,000 บาท  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการออก
และเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้บางส่วน โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  บริษทัฯ มียอดหนีคงคา้งของหุน้กู ้จาํนวน 1,250  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  

รายละเอยีดหุ้นกู้ หุ้นกู้สามารถครังท ี1/2558 ชุดท ี2 
ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
มูลค่ารวมของหุน้กู ้ 1,250 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
จาํนวนหุน้กู ้ 1,250,000 หน่วย 
มูลค่าทีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
มูลค่าทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 1,250 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบียต่อปี 4.80% 
อายุหุน้กู ้ 5 ปี 
วนัทีออกหุน้กู ้ 28 พฤษภาคม 2558 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 28 พฤษภาคม 2563 
สิทธิในการไถ่ถอนกอ่นครบกาํหนดของผูถื้อหุน้ และผูอ้อกหุน้กู ้ -ไม่มี- 
การชาํระตน้เงินกอ่นครบกาํหนดไถ่ถอน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดในวนัครบกาํหนด ไถ่ถอนหุน้กู ้
มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุต่อหน่วย 1,000 บาท 
หลกัประกนั -ไม่มี- 
การจดัอนัดบัเครดิตผูอ้อกหุน้กู ้ BBB+ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  บริษทัฯ ไม่มียอดหนีคงคา้งของตวัแลกเงิน 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  50  ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทัฯ หลงัหกัเงิน
สาํรองต่างๆ  ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย  อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึนอยู่กบัแผนการลงทุน  และการขยายธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต   

อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกดิจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีเกดิขึนในบริษทัฯ หรือในบริษทั
ย่อย ให้ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก
แผนการลงทุนและการขยายธุรกจิของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยใหยึ้ดถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2562 (*) 
(คาํนวนจากงบการเงิน

เฉพาะกจิการ) 

ปี 2561 
(คาํนวนจากงบการเงิน

เฉพาะกจิการ) 

ปี 2560  
(คาํนวนจากงบการเงิน

รวม) 
กาํไรสุทธิต่อหุน้  (บาท) 0.01 2.34 (0.94) 
เงินปันผลต่อหุน้  (บาท) 0.15 0.10 0.10 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 1,657.18 4.27 N/A 

 
หมายเหต:ุ  (*) บริษัทฯ มีการจัดสรรกาํไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล  โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับ

ปี 2562  ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2563  อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563  ก่อน 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดงันี 
 

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. นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
5. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์(*) กรรมการ 
6. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
7. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์

 
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสียง 

8. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน /
กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสียง 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์  กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร / กรรมการพฒันา
เพือความยงัยืน / กรรมการบริหารความเสียง 

10. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม  กรรมการบริหาร  / กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน  
 

หมายเหตุ (*)   กรรมการซึงเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนลโฮลดิง จาํกัด ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ  14.78  ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ  ณ วนัที  31  ธันวาคม 2562 

  
จาํนวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทีกาํหนดใหมี้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผูมี้คุณสมบัติตามทีกฎหมาย
กาํหนด  โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํ
หนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษทัฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดประวติัและขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้น หัวข้อ  “รายละเอยีดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าทบีริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และ
เลขานุการบริษัทฯ ”  และ หัวข้อ “การกาํกบัดูแลกจิการ”   

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้   

 “นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ์ สองคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ นาย
เจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ หรือ นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ์ คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่วมกบันายธีระชยั พงศพ์นางาม หรือ นายธนานนัท ์
วิไลลกัษณ์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ  
 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (รวมทังทีแกไ้ขเพิมเติม)  หรือ
กฎหมายอืนทีเกยีวขอ้งตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2. เป็นผูที้ไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขัน
กบักจิการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชนข์องตนเองหรือผูอื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบกอ่นทีจะมี
มติแต่งตงั 

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

บริษทัฯ  
5. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 
6. เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มที 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

 

1. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกยีวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี
นอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร   หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีกอ่นไดรั้บการ
แต่งตงัเป็นกรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกจิการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเกยีวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้
กูยื้ม คาํประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตงัแต่ 20 ล้าน
บาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที
เกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั โดยอนุโลม สําหรับ
การพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกดิขึนในระหว่าง 1 ปีกอ่นวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสํานกังานสอบบัญชี ซึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันด้วย  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็น
ผูเ้กยีวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกบักจิการของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ 
หรือถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักจิการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

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

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต และดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ  เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทงักาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย และกลยุทธ์ทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3. กาํหนด และทบทวนวิสัยทศัน ์พนัธกจิและกลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยให้ความสําคัญและสนับสนุนการนาํนวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั เพือเพิมโอกาสทางธุรกจิ รวมทงักาํหนดให้มีการสือสารให้ทุกคนในองค์กร
ขบัเคลือนธุรกจิไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากร การควบคุม
การดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจาํปี 

5. พิจารณาแต่งตงักรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ และพิจารณา
แต่งตงักรรมการบริษทัฯ ในกรณีทีมีตาํแหน่งว่างลงเพราะเหตุอืนใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่วาระของ
กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน 

6. พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย  เพือดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีกาํหนด
ไวแ้ละอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย  
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7. พิจารณาแต่งตงัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร รวมทงัติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

8. พิจารณาแต่งตงัเลขานุการบริษทัฯ และกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัฯ  รวมทัง
ติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

9. พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน รวมทงัเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้
ทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10. จดัให้มีการทาํงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพือเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น 
พิจารณาอนุมติั แล้วแต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ  อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 
เป็นไปตามกฎเกณฑที์เกยีวขอ้ง 

11. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทีเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ กอ่น
นาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12. จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ ทีเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทังดูแลไม่ให้เกดิปัญหา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง  

13. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทีดี เพือใหเ้ชือมนัไดว้่า บริษทัฯ ไดมี้ความรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนเกยีวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด 

14. มีหนา้ทีในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลทีเกยีวขอ้งไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

15. กาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

16. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 
17. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้บริษทัฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหที้ประชุมผูถื้อ

หุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 
18. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
19. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการทีเกยีวโยงกนัของบริษทัฯ ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
20. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
21. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างต่อเนืองเพือใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณ

ของบริษทัฯ 
22. กาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

 
 

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 
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ไดป้รับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัในเรืองดงักล่าวเพือความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบันมาโดย
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 
ณ วันท ี 31  ธันวาคม  2562   จํานวน  6  บริษัท    ดงันี   
 

1) คณะกรรมการบริษัท  สามารถ  ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) (“SDC”) ประกอบด้วย  
 

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

/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (*)    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 
5. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ (*)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าทีบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง   
6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์(*)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  /  ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน / 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

หมายเหต ุ  (*)   เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
82.70 
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2) คณะกรรมการบริษัท  สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) (“SAMTEL”) ประกอบด้วย  
 
 

  1.  พลเอกสัมพนัธ์   บุญญานนัต ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ   
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  2.  นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแล  
กจิการ  / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  3.  น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

  4.  นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ ์(1) กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  5.  นายศิริชยั รัศมีจนัทร์  กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  6.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (2) กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสียง 
  7.  นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์(2) กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / ประธาน

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

กาํกบัดูแลกจิการ / ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน    
หมายเหตุ  (1) เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 4.81   

 (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  สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากดั (“SCS”) ประกอบด้วย  
 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ 
4. นายพรชยั กรัยวิเชียร กรรมการ 

 

5) คณะกรรมการบริษัท  พอร์ทลัเน็ท จํากดั (“PTN”) ประกอบด้วย  
 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ 
4. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์ กรรมการ 
5. นายสุชาติ  ดวงทว ี กรรมการ 
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6) คณะกรรมการบริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั (“CATS”) ประกอบด้วย  
  

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการ 
4. นายธีรภทัร             กุลกจิกาํจร กรรมการ 
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  รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลัก ประจําปี 2562 
    
 

รายชือ 

จาํนวนครังทีเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครังทีประชุม 

บมจ. สามารถ 
คอร์ปอเรชัน 

   (SAMART) 

บมจ. สามารถ  
ดิจติอล 
(SDC) 

บมจ. สามารถ  
เทลคอม 

(SAMTEL) 

บจก. สามารถ 
คอมเทค 
(SCT) 

บจก. สามารถ 
คอมมวินิเคชัน 

เซอร์วิส 
(SCS) 

บจก. 
พอร์ทลัเน็ท 

(PTN) 

บจก. แคมโบเดีย 
แอร์ ทราฟฟิค 

เซอร์วิส 
(CATS) 

1. ดร. ทองฉัตร     หงศ์ลดารมภ ์ 7/7 - - - - - - 
2. นายประดงั        ปรีชญางกูร 7/7 - - - - - - 
3. นายเสรี              สุขสถาพร 7/7 - - - - - - 
4. นายปริญญา       ไววฒันา 7/7 - - - - - - 
5. นางศิริเพญ็          วิไลลกัษณ์  7/7 - - - - - - 
6. นายศิริชยั            รัศมีจนัทร์ 7/7 -      6/6 - - - - 
7. นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 7/7 6/6      6/6 6/6 5/5 5/5 6/6 
8. นายวฒัน์ชยั          วิไลลกัษณ์ 7/7 6/6      6/6 6/6 5/5 5/5 6/6 
9. นายธนานนัท์    วิไลลกัษณ์  5/7(1) (2) -       4/6(1) - - - - 
10. นายธีระชยั    พงศ์พนางาม 7/7 4/4(3) - - - - 6/6 
11. นายปิยะพนัธ์    จมัปาสุต - 6/6      - - - - - 
12. ดร. โชติวิทย ์   ชยวฒันางกูร - 6/6      - - - - - 
13. นายคนัธิศ       อรัณยกานนท ์ - 6/6      - - - - - 
14. นายจง              ดิลกสมบติั - - 6/6 6/6 5/5 5/5 - 
15. นางสุกญัญา     วนิชจกัร์วงศ์ - 6/6      - - - - - 
16. พลเอกสัมพนัธ์   บุญญานนัต ์ - - 6/6 - - - - 
17. นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ  - - 6/6 - - - - 
18. น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ - -  5/6(1) - - - - 
19. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์  - -          6/6 - - - - 
20. นายพรชยั           กรัยวิเชียร - - -   5/6(1) 5/5 - - 
21. น.ส.โชติกา   กาํลูนเวสารัช - - - 6/6 - - - 
22. นายสุชาติ           ดวงทวี - - - 6/6 - 5/5 - 
23. นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์ - - - - - 5/5 - 
24. นายธีรภทัร        กุลกจิกาํจร - - - - - - 6/6 

 

หมายเหตุ   (1) ติดภาระกิจสําคัญอยู่ต่างประเทศ 
   (2) ติดภารกิจของบริษัทฯ ในประเทศ 
      (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที 31 พฤษภาคม 2562 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งมีการประชุม 4 ครัง 
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ทงันี  สามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัประวติักรรมการของบริษทั ดงักล่าวได้ใน เอกสารแนบ 1  หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ  
เจ้าหน้าทบีริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ” และหัวข้อ  “รายละเอียดเกียวกับกรรมการ เจ้าหน้าที
บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัของบริษัทฯ”  

 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  2562   ดงันี 

 

   แผนผังองค์กรของบริษัทฯ  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ประธานสายธุรกจิ 
ICT Solution and Service 

ประธานสายธุรกจิ 
Digital 

ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานสายธุรกจิ 
Call Center 

ประธานสายธุรกจิ 
Technology Related Services 

ประธานสายธุรกจิ 
Utilities and Transportations 

รองประธานกรรมการบริหาร  - กลยุทธ์องคก์ร 
(Corporate Strategy) 

เลขานุการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสียง 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพือความยงัยืน 

หมายเหตุ   ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชี อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 
1.      นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์           ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2.  นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายธุรกจิ Digital / รักษาการประธานสายธุรกจิ Call Center / 

รักษาการประธานสายธุรกจิ Technology Related Services 
3. นายจง    ดิลกสมบติั กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ ICT Solution and  Service 
4. นายธีระชยั   พงศพ์นางาม(*) กรรมการบริหาร / ประธานสายธุรกจิ Utilities and Transportations 
5. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องคก์ร (Corporate Strategy)  
6.     นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
7.     นางสาวนาํทิพย ์ บุรพพงษานนท ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

หมายเหตุ (*) ได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportations เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

แผนผังองค์กรและรายชือผู้บริหารของบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกั จํานวน 6 บริษัท  ดังนี 
               
1) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  
 

แผนผังองค์กรบริษัท  สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:    หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

คณะเจ้าหน้าทบีริหารบริษัท  สามารถ ดิจิตอล จํากดั  (มหาชน)  ประกอบด้วย 
1. นายวฒันช์ยั           วิไลลกัษณ์  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และรักษาการหวัหนา้สายธุรกจิ Digital Network 
2. นางสุกญัญา          วนิชจกัร์วงศ ์ รักษาการหวัหนา้สายธุรกจิ Digital Content 
3. นายสุชาติ              ศาสตร์ประเสริฐ     ผูอ้าํนวยการฝ่าย Digital Network  
4. นางสุมลทิพย ์       ศรีเมฆ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
5. นายหิรัญ               พนัธุ์บา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสียง 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพือความยงัยืน 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

Digital Content 
 

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

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                

 

หมายเหตุ:    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชี อยู่
ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
        คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท  สามารถเทลคอม  จํากดั  (มหาชน)  ประกอบด้วย 

1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2. นายจง  ดิลกสมบติั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3.   นายพรชยั           กรัยวิเชียร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
4. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 
5. นายสุชาติ         ดวงทวี  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกจิ 
6. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพนัธ ์ 
    (CFO - Chief Financial Officer) 
7. นางอรุณลกัษณ ์ ดิลกวณิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

 
 
 
 
 
 

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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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 สามารถ คอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากดั 

 
แผนผังองค์กรบริษัท  สามารถ คอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากดั 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท  สามารถ คอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากดั  ประกอบด้วย 
1. นายพรชยั กรัยวิเชียร กรรมการผูจ้ดัการและรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 1 
2. นายบดินทร์ หลาบหนองแสง ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 2 
3.   นายเสนีย ์ สมมา  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและบาํรุงรักษา 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายขาย 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายขาย 1 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายขาย 2 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบริการและบาํรุงรักษา  
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5) บริษัท  พอร์ทลัเน็ท จํากดั  
 

แผนผังองค์กรบริษัท  พอร์ทลัเน็ท จํากดั 
 
 
 
 
  
 
 
 

คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท  พอร์ทลัเน็ท จํากดั   ประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ               ดวงทวี              กรรมการผูจ้ดัการและรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
2. นางสาวศิริลกัษณ์   ชืนประเสริฐ     ผูจ้ดัการทวัไปฝ่ายปฏิบติัการ PEA และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการธุรกจิอืน  ๆ
3.   นายศิริพงษ ์           โลหะศิริกุล       ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการ 

 
6) บริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั  

 
แผนผังองค์กรบริษัท  แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั  

 
 
 
 
  
 
 
 

 

คณะเจ้าหน้าทบีริหารของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั ประกอบด้วย 
1. นายธีรภทัร กุลกจิกาํจร  Managing Director 
2. นางสาวศิริพร แจ่มนุช  Assistant Managing Director Financial & Accounting 
3. นายสายชล พึงสกุล  Assistant Managing Director Operation & Engineering 
4. นายอนุชา คาํโมง  Assistant Managing Director Technical Planning & Support 
5. นายกมล คงแสง  Assistant Managing Director Back Office Management 

 
 

ทังนี  สามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัประวติัผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และบริษัทย่อยทีประกอบธุรกจิหลักได้ใน หัวข้อ “รายละเอียด
กรรมการ   เจ้าหน้าทีบริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุม  ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน   ผู้ทีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี  และเลขานุการบริษัทฯ ” 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบริหารงานโครงการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายปฏิบติัการธุรกจิอืน  ๆ

 

ผูจ้ดัการทวัไป 
ฝ่ายปฏิบติัการ PEA 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายขาย 

 

Managing Director 
 

Assistant Managing Director 
Technical Planning & Support 

 

Assistant Managing Director 
Financial & Accounting 

 

Assistant Managing Director 
Operation & Engineering 

 

Assistant Managing Director         
Back Office Management 
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    8.3 ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน   ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาํบัญชี    และเลขานุการบริษัทฯ 

   
1)        ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์   ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ซึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูที้มีคุณสมบติั ครบถว้น เหมาะสมใน
การดาํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

 
2) ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

นางสาวนาํทิพย ์ บุรพพงษานนท ์  ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  ซึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้าํบญัชีทีมีคุณสมบติัและเงือนไข
ของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้  

 
3)       เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผูที้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทีเหมาะสมเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัแต่งตงัเป็นเลขานุการบริษทัฯ   เพือเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 9/2557 ซึงประชุมเมือวนัที 19 ธันวาคม 2557 ได้มี
มติอนุมติัแต่งตงันางจิรวรรณ  รุจิสนธิ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ โดยมีผลตงัแต่วนัที 19 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป 

ทงันี  สามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัผูที้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที้ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษทัฯ ได้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ   
เจ้าหน้าทบีริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุม  ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  และเลขานุการบริษัทฯ ”  และ หัวข้อ “หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการ    
บริษัทฯ”  
 

 8.4 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีเหมาะสม เทียบเคียง
ไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติ
ทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนเพิม
ตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน  ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบืองต้น  
แลว้นาํขอ้มูลทีไดเ้สนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณา  กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั  

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ย  ค่าเบียประชุม   และบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ซึงเบียประชุมดังกล่าว
จะได้รับอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น  และจ่ายเฉพาะกรรมการทีเข้าร่วมประชุมเท่านัน  โดยในคณะกรรมการบริษทัฯ   และ
คณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการทุกคนจะไดเ้บียประชุมเท่ากนั   ในขณะทีประธานกรรมการจะได้เป็น  2  เท่าของกรรมการ
ท่านอืน   สาํหรับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ   ประธานกรรมการจะได้
เป็น 1.33 เท่าของกรรมการท่านอืน  ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสียง  และคณะกรรมการพฒันาเพือ
ความยงัยืน   ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมแต่อย่างใด  เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารของ  บริษทัฯ   
สาํหรับบาํเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั   
และมีขนาดธุรกจิใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ     ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  
และสภาวการณ์ของธุรกจิโดยรวม 
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โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 2562 ทีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ เป็นวงเงินรวมไม่เกนิ 7.0  ลา้นบาท โดย
กาํหนดค่าเบียประชุมสาํหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี 

คณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ        
-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครัง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครัง 

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

 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด    
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดับทีเหมาะสม เทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกนั  โดยจะคาํนึงถึงภาระหน้าที  ความ
รับผิดชอบ  ซึงเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดับสูงแต่ละท่าน  ทังนี เพือสามารถ
จูงใจ และรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพไวไ้ด ้

 

ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผู ้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทีแน่นอน  โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม   และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ซึงจะมีการชีแจงหลกัเกณฑใ์ห้
ทราบล่วงหนา้ กอ่นทีจะประเมินผลในปลายปี   โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากอ่นนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร (CEO) 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารประจาํปี โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละ
ท่านจะเป็นผูป้ระเมิน เพือนาํผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ซึงมี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 
 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
ค่าตอบแทนแบบคงที  
(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชนอื์น  เช่น 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เพือจูงใจและรักษาประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ทีมีความรู้ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสัน 
(Short Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพือเป็นรางวลัตอบแทนตามความสาํเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายแผนงานทีไดก้าํหนดไว้
ประจาํแต่ละปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 
(Long Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน
รูปแบบการใหสิ้ทธิซือหุน้ (Stock 
Option)* และเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ
ในส่วนทีบริษทัฯ จ่ายสมทบเพิมขึนตาม
อายุงาน 

 เพือจูงใจและรักษาประธานเจา้หนา้ที
บริหารทีมีความรู้ความสามารถ 

 เพือใหผ้ลประโยชนข์องประธาน
เจา้หนา้ทีบริหารสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

 เพือส่งเสริมการสร้างความเติบโตและ
มูลค่าเพิมใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 

หมายเหต ุ*การใหสิ้ทธิซือหุน้ (Stock Option) คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาเมือมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ทีเหมาะสม 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 

 

 

80 

ในปี 2562 บริษัทฯ  ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก มี
รายละเอยีดดังนี 

1. ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน  และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  สําหรับปี 2562  

1.1) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ   

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)  

รายชือกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน (บาท) 

บริษทัฯ 

บริษทัย่อย รวมทังสิน 
ค่าเบยีประชุม(*)  เงินบาํเหน็จ 

กรรมการ 
 

รวมค่าตอบแทน 
ทีกรรมการแต่ละ
ท่านได้รับบริษทัฯ 

 
กรรมการ
บริษทัฯ  

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการ 
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบยี
ประชุม 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ ์
       ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

210,000 60,000 - 60,000 330,000 100,000 430,000 - 430,000 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
       รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ    

105,000 120,000 30,000 45,000 300,000 80,000 380,000 - 380,000 

3. นายเสรี  สุขสถาพร  
 กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 60,000 40,000 45,000 250,000 80,000 330,000 - 330,000 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์  
กรรมการ 

105,000 - - - 105,000  80,000 185,000 - 185,000 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

105,000 - - - 105,000 80,000 185,000 660,023 845,023 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

105,000 - - - 105,000 80,000 185,000 732,199 917,199 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
กรรมการ 

105,000 - 30,000 - 135,000 80,000 215,000 400,000 615,000 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 - 30,000 - 135,000 80,000 215,000 - 215,000 

9. นายธนานนัท์  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

75,000 - - - 75,000 80,000 155,000 250,000 405,000 

10. นายธีระชยั  พงศ์พนางาม 
       กรรมการ 

105,000 - - - 105,000 10,740 115,740 350,730 466,470 

รวม 1,125,000 240,000 130,000 150,000 1,645,000 750,740 2,395,740 2,392,952 4,788,692 
 

หมายเหต ุ (*) ไม่มีการจ่ายเบียประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือ
ความยังยืน เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ผู้บริหาร 
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1.2) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 

 

 

หมายเหต ุ      (1)   แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารทีได้รับจากบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย  

(2 ) บริษัทฯ สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน    

                      

2.    ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกั สําหรับปี 2562 
 

2.1) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
(“SDC”) 

 

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท  สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 

    
รายชือกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน (บาท) 

บริษทัย่อย
ของ SDC รวมทังสิน 

SDC 

ค่าเบยีประชุม (บาท) 
เงินบาํเหน็จ 

กรรมการ 
 

รวมค่าตอบแทน 
ทีกรรมการแต่ละ

ท่านได้รับจาก 
SDC  

 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการ 
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบยี
ประชุม 

1.   นายปิยะพนัธ์      จมัปาสุต 
      ประธานกรรมการ /  
      กรรมการอิสระ 

180,000 60,000 - - 240,000 100,000 340,000 - 340,000 

2.   ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร  
      กรรมการอิสระ 

90,000 120,000 40,000 45,000 295,000 50,000 345,000 - 345,000 

3.   นายคนัธิศ    อรัณยกานนท ์ 
      กรรมการอิสระ 

90,000 60,000 30,000 60,000 240,000 50,000 290,000 - 290,000 

4.   นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์   
      กรรมการ 

90,000 - - - 90,000 50,000 140,000 - 140,000 

5.   นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 
      กรรมการ  

90,000 - - - 90,000 50,000 140,000 - 140,000 

6.   นางสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ์  
      กรรมการ 

90,000 - 30,000 45,000 165,000 50,000 215,000 - 215,000 

7.   นายธีระชยั  พงศ์พนางาม (*) 
      กรรมการ 

60,000 - - - 60,000 6,712 66,712 - 66,712 

รวม 690,000 240,000 100,000 150,000 1,180,000 356,712 1,536,712 - 1,536,712 

         
  หมายเหต ุ (*)  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวันที  31 พฤษภาคม 2562 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งมีการประชุม 4 ครัง          
     
 
 
 

ประภทค่าตอบเทน จํานวนราย  
ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน (บาท) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย  รวมทงัสิน 
เงินเดือน (1) 8 21,390,000 26,940,000 48,330,000 

โบนสั (1) 8 2,880,000 6,209,000 9,089,000 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (1) (2) 8 2,139,000 2,694,000 4,833,000 
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 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของบริษัท  สามารถ ดิจิตอล จํากดั  (มหาชน) 
 

ประเภทค่าตอบแทน  จํานวนราย ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน (บาท) 
SDC บริษทัย่อยของ SDC  รวมทังสิน 

เงินเดือน  5 7,693,200 - 7,693,200 
โบนสั 5 565,900 - 565,900 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (*)  5 628,712 - 628,712 

 

หมายเหตุ ( *)  SDC  สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหาร ตามอายุงาน        

 
2.2)   ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท  สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 

(“SAMTEL”) 

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)   
 

รายชือกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน (บาท) 

บริษทัย่อย
ของ 

SAMTEL 
รวมทังสิน 

SAMTEL 

ค่าเบยีประชุม(*)  
เงินบาํเหน็จ
กรรมการ 

 

รวมค่า 
ตอบแทนที

กรรมการแต่ละ
ท่านได้รับจาก 

SAMTEL  

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการ 
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบยี
ประชุม 

1. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์
    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

180,000 60,000 - 60,000 300,000 120,000 420,000 - 420,000 

2. นายวิชยั  โภคาสัมฤทธิ  
   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

90,000 120,000 40,000 45,000 295,000 90,000 385,000 - 385,000 

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ 
   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

75,000 45,000 15,000 30,000 165,000 90,000 255,000 - 255,000 

4. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 
    กรรมการ 

90,000 - 30,000 - 120,000 90,000 210,000 - 210,000 

5. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
   กรรมการ 

90,000 - 30,000 - 120,000 90,000 210,000 - 210,000 

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
   กรรมการ 

90,000 - - - 90,000 90,000 180,000 - 180,000 

7. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
    กรรมการ 

90,000 - - - 90,000 90,000 180,000 - 180,000 

8. นายธนานนัท์  วิไลลกัษณ์ 
    กรรมการ 

60,000 - - - 60,000 90,000 150,000 - 150,000 

9.  นายจง  ดิลกสมบติั  
    กรรมการ 

90,000 - 30,000 - 120,000 90,000 210,000 - 210,000 

รวม 855,000 225,000 145,000 135,000 1,360,000 840,000 2,200,000 - 2,200,000 
 
หมายเหต ุ (*) ไม่มีการจ่ายเบียประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความ

ยังยืน เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
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 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท  สามารถเทลคอม จํากัด 
(มหาชน)  

ประเภทค่าตอบแทน  จํานวนราย ค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงิน (บาท) 
SAMTEL บริษัทย่อยของ SAMTEL รวมทงัสิน 

เงินเดือน  7 14,880,000 9,378,000 24,258,000 
โบนสั 7 3,314,000 2,147,250 5,461,250 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (*)  7 1,092,000 937,800 2,029,800 

 

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

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

 ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมคณะกรรมการสาํหรับ SCT  เนืองจากกรรมการดงักล่าวไดค่้าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของ SCT 
 

ประเภทค่าตอบแทน  จํานวนราย ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน (บาท) 

SCT บริษัทย่อยของ 
SCT  รวมทงัสิน 

เงินเดือน (1)   4 9,411,600 - 9,411,600 
โบนสั (1)   4 2,787,000 - 2,787,000 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (1) (2)    4 815,160 - 815,160 

    หมายเหตุ (1)  แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารทีได้รับจากบริษัท 
สามารถคอมเทค จาํกัด โดยในปี 2562 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน รับค่าตอบแทน
ดังกล่าวจากบริษทั สามารถคอมเทค จาํกัด สําหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ 
ดวงทวี รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 

 (2)  SCT  สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน         

              
2.4)   ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริษัท  สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากดั  (“SCS”)  

 ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมคณะกรรมการสาํหรับ SCS  เนืองจากกรรมการดงักล่าวไดค่้าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของ SCS 
 

ประเภทค่าตอบแทน  จํานวนราย ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน (บาท) 

SCS บริษัทย่อยของ 
SCS  รวมทงัสิน 

เงินเดือน  3 9,744,000 - 9,744,000 
โบนสั 3 1,118,125 - 1,118,125 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (*)  3   896,220 -    896,220 
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    หมายเหตุ (*)  SCS สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ตามอายุงาน         

 

2.5)   ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของกรรมการบริษัท  พอร์ทลัเน็ท จํากดั  (“PTN”)  

 ไม่มีการจ่ายค่าเบียประชุมคณะกรรมการสาํหรับ PTN เนืองจากกรรมการดงักล่าวไดค่้าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของ PTN 
ประเภทค่าตอบแทน  จํานวนราย ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน (บาท) 

PTN บริษัทย่อยของ 
PTN  รวมทงัสิน 

เงินเดือน (1)   3 6,018,000 - 6,018,000 
โบนสั (1)   3   966,000 -    966,000 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ (1) (2)    3   289,800 -    289,800 

 

    หมายเหตุ (1)  แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารทีได้รับจากบริษัท 
พอร์ทัลเนท็ จาํกัด โดยในปี 2562 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จาํนวน 2 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าว
จากบริษัท พอร์ทัลเนท็ จาํกัด สําหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ดวงทวี รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 

 (2)  PTN สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน         

 

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

 กรรมการบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากดั  (“CATS”) 
 

รายชือกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน (บาท) 

CATS 
บริษทัย่อยของ 

CATS รวมทังสิน ค่าเบยีประชุม(*) เงินบาํเหน็จ 

กรรมการ 

รวมค่าตอบแทน 
ทีกรรมการแต่ละท่าน

ได้รับจาก CATS กรรมการบริษทั รวมค่าเบยีประชุม 

1. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ 
       ประธานกรรมการ   

280,023 280,023 - 280,023 - 280,023 

2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
       กรรมการ  

224,018 224,018 - 224,018 - 224,018 

3. นายธีระชยั  พงศ์พนางาม 
 กรรมการ  

224,018 224,018 - 224,018 - 224,018 

4. นายธีรภทัร  กุลกจิกาํจร 
กรรมการ 

224,018 224,018 - 224,018 - 224,018 

รวม 952,077 952,077 - 952,077 - 952,077 
 

หมายเหตุ (*)  แสดงค่าเบียประชุมกรรมการบริษัท จ่ายโดย CATS  เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจํานวน
เงิน USD 30,600 หรือประมาณ 952,077 บาท 
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 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืนๆ ของผู้บริหารของ CATS 
 

 ประเภทค่าตอบแทน  จํานวนราย ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน (บาท) 

CATS บริษัทย่อยของ 
CATS  รวมทงัสิน 

เงินเดือน (*)   5 11,782,269 - 11,782,269 
โบนสั (*) 5  2,945,567 -  2,945,567 

 

หมายเหตุ (*)  แสดงเงินเดือน และโบนัส จ่ายโดย CATS  เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจํานวนเงิน USD 
380,520  และ USD 95,130 ตามลาํดับ หรือประมาณ 11,782,269 บาทและ 2,945,567 บาท ตามลาํดับ 

 
 8.5 บุคลากร  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจาํนวนพนกังานในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา  โดยสามารถแยกจาํนวนพนกังานตามสายธุรกจิไดด้งัต่อไปนี 
 

สายธุรกจิ 
จํานวนพนักงาน  (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1.  Digital       698(*)       593(*)       355(*) 
2.  ICT Solution and Service 1,311 1,298 1,311 
3. Call Center 1,861 1,954 2,191 

 4.     Utilities and Transportations 579 618 585 
 5.     Technology Related Services 379 251 263 

รวม 4,828 4,714 4,705 
 

หมายเหต ุ   (*)  จาํนวนพนักงานลดลง  เนืองจากมีการเปลียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ และการดาํเนินธุรกิจของสายธุรกิจ Digital 
  

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลยีงชีพ และค่าตอบแทนอืนๆ  ในช่วงระยะเวลา 3  ปีทผ่ีานมา   ซึงมีรายละเอยีดดังนี 

            (หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเภทการจ่าย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 เงินเดือน(*)   1,519.41 1,449.53 1,443.33 
 โบนสั(*)      119.76 116.12 164.84 
 กองทุนสาํรองเลียงชีพ(*)   60.35 58.80 61.08 
 อืนๆ (ค่าทาํงานล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือพิเศษ  และ    
 ค่าคอมมิชชนั)   

112.29 119.95 121.80 

 

หมายเหต ุ   (*)  ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก  ได้แก่ SDC, SAMTEL, SCT, SCS,  PTN, 
และ CATS เนืองจากได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวแล้ว 
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 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าและเป็นปัจจัยสําคัญทีจะนําบริษัทฯ ไปสู่ความสําเร็จในการเป็นบริษัท
โทรคมนาคม เทคโนโลยีและดิจิตอลชันนํา  บริษัทฯ จึงกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลทีมุ่งเน้นด้านการเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล และสร้างวฒันธรรมองค์กรทัง 4 เรืองร่วมกนั ได้แก ่Think Ahead, Customer 
Focus, Team of Professional และ Commit to Excellence ใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิในยุคดิจิตอล โดยเริมตงัแต่การวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการอตัรากาํลงั เพือรองรับการขยายธุรกจิการแข่งขนัและการเปลียนแปลงต่างๆให้สอดคล้องกบันโยบาย พนัธกจิและวฒันธรรม
องคก์ร ตลอดจนใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในการบริหารและ
พฒันาในทุกระดบัอย่างต่อเนือง ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการทางธุรกจิ นโยบาย พนัธกจิ วฒันธรรมองคก์ร เพือสร้างความสาํเร็จและ
การเติบโตของธุรกจิบริษทัฯ อย่างต่อเนืองและยงัยืน รวมทงัรองรับธุรกจิใหม่ในอนาคตของบริษทัฯ 

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เพือตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเนน้ทีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ ดงันี 

 
 นโยบายวิเคราะห์อตัรากาํลงั     

เพือสนบัสนุนใหส้ายธุรกจิและองคก์รดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ได้มีการใช้เครืองมือและตัวชีวดัต่างๆในการ
วางแผนอัตรากาํลัง Manpower Planning อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพือเพิ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพฒันาบุคลากรและการใชท้รัพยากรต่างๆ อย่างคุม้ค่า รวมทงัมีการออกแบบโครงสร้างองค์กร
และตาํแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกจิปัจจุบนัและการขยายตัวของธุรกจิ เพือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกดิ
ประโยชนสู์งสุดต่อไป 

 

 นโยบายการสรรหาและคดัเลือก  
เพือใหไ้ดบุ้คลากรทีมีคุณภาพและเหมาะสมในทุกสายอาชีพ ทุกระดบัและทุกตาํแหน่ง การสรรหาบุคลากรเชิงรุกจึงเป็นสิงที
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอย่างต่อเนือง บริษทัฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมกจิกรรมและมหกรรมการรับสมัครงานกบัสถาบันและ
องคก์รต่างๆ สร้างสือประชาสัมพนัธ์ต่างๆในหลายรูปแบบ เพือสร้างความมนัใจและดึงดูดผูส้มัครทีมีคุณสมบัติเหมาะสมมา
สมคัรงานกบับริษทัฯ รวมทงัเป็นการสร้างภาพลกัษณที์ดีของบริษทัฯ สาํหรับนโยบายการคดัเลือก บริษทัฯ ใหค้วามสําคัญกบั
การคดัเลือกบุคลากรโดยยึดหลกัความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะทีเหมาะสมกบังาน ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อ
หนา้ทีและจรรยาบรรณ จริยธรรม การดาํเนินการจึงใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลและเครืองมือทีทันสมัยมาสนับสนุน และผ่านการ
พิจารณาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานตน้สังกดั ผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชาชีพนันๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพือให้
การคดัเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเหมาะสม และรองรับธุรกจิของบริษทัฯ โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนันๆ 
ประสบความสาํเร็จในสายวิชาชีพทีกลุ่มบริษทัสามารถ และจะนาํไปสู่ความสาํเร็จอย่างยงัยืนของบริษทัฯ ต่อไป 

 

 นโยบายด้านบริหารผลการปฏบัิติงาน  
บริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานอย่างเป็นธรรม รวมทงัเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสาย
ธุรกจิ โดยนาํระบบตวัชีวดัผลการปฏิบติังาน(KPIs) จากเป้าหมายขององคก์รลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ทีสอดคล้องกบั
แผนธุรกจิ ควบคู่กบัการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดบั Corporate Competency รวมทังนาํระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน SAP Success Factor ทีทนัสมยัและเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในองค์กร เพือสามารถควบคุม ตรวจสอบและ
บริหารผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบั โดยนาํผลลพัธ์ไปใชใ้นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือ
นาํไปสู่การบรรลุพนัธกจิของบริษทัฯ อย่างยงัยืนต่อไป 

 

 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษทัฯ นาํเทคโนโลยีดิจิตอลทีทนัสมยัมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพือสนับสนุนกระบวนการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็ว ความถูกต้องเหมาะสม ความปลอดภัยและลดต้นทุน ในทุกขันตอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทงับริษทัไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆ เหล่านี ไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจและการกาํหนดนโยบายการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอย่างยงัยืนต่อไป 
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 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    
บริษทัฯ มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานใหเ้ป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกบัระดับหน้าทีความรับผิดชอบของ
ตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และสภาวะเศรษฐกจิ เพือกาํหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวสัดิการต่างๆ ตามตาํแหน่ง ความรับผิดชอบ ทักษะ สอดคล้องกบัความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร 
รวมทังวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัธุรกิจทังในอุตสาหกรรมเดียวกนัและต่างอุตสาหกรรม ทังนี เพือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการทีเป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกบับริษทัชันนาํ
อืนๆ ได ้

 

 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอย่างมากกบัการสร้างความสัมพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทงั
การสือสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลียนแนวคิดมุมมอง 
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนําผลลัพธ์ทีได้ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิงขึน ในชือโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box” 

 

นอกจากนันบริษทัฯ ยังกาํหนดนโยบายการสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผูบ้ริหารและ
พนกังาน รวมทงัไดส่้งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเนน้การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรให้
เก ิดการประสานงานและการทาํงานร่วมกนัอย่างมืออาชีพ ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทํากจิกรรมต่างๆมากมาย เช่น 
Management Meeting ปีละ 2 ครัง การจดักจิกรรมเพือส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักจิกรรมสานสัมพนัธ์ต่างๆ 
ในทุกระดบัขององคก์ร เช่น กจิกรรม “SAMART Strong Together” สร้างความสัมพนัธ์ของบุคลากรและปลูกฝังวฒันธรรม
องคก์รร่วมกนัทงักลุ่มบริษทัสามารถฯ  กจิกรรมเชือมความสัมพนัธ์ภายในองคก์รในวาระและโครงการต่างๆ กจิกรรมชมรม
ต่างๆ เช่น ชมรมกฬีา ชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอืนๆ ฯลฯ 

 

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งอย่างต่อเนือง เพือ
ตอบสนองและเตรียมความพร้อม เพือรองรับการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ ปัจจุบนั และการขยายตัวของธุรกจิทังในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษทัฯ จึงมุ่งมันพฒันาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยการผสมผสานทังการพฒันาด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององคก์รควบคู่กนั เพือใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์และแนวทางในการ
ดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ  
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการ
พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนือง โดยการนาํแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทังในส่วนของ
ความสามารถหลักสําหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารสําหรับ
ผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพือนาํไป
วิเคราะห ์วางแผนและเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานรายบุคคลในทุกระดบัดว้ยการพฒันาทีหลากหลาย
รูปแบบ ทงันีเพือสร้างและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รองรับการเติบโตของธุรกจิของบริษทัฯ 

 

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษทัฯ ตระหนกัเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลือนองค์กรให้ประสบความสําเร็จและเติบโตได้อย่าง
ยงัยืน บริษทัฯ จึงพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอย่างต่อเนืองควบคู่กบัการนาํระบบการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ มาประยุกตใ์ช ้ 
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การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ  
เพือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานใหส้ามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัฯ จึงออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรโดยแบ่งเป็น
ระดบั ดงันี 

 
สาํหรับพนกังานระดบับริหาร  
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัตน้ กลาง และสูง เพือพฒันาทักษะ ความรู้ความสามารถ 
ความเป็นผูน้าํควบคู่กบัการเพิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทงัในการเสริมสร้างความเชียวชาญและบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ขึน อีกทงัเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกบัความกา้วหน้าในสาย
วิชาชีพและส่งเสริมธุรกจิทุกสายธุรกจิของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกจิทีดาํเนินการทงั
ในปัจจุบนัและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นตน้ 

 
สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
เพือเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพและเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามตาํแหน่ง
หน้าทีงาน เช่น การบริหารความเสียง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฏหมาย ทักษะการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทกัษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจัดการงานธุรการ การฝึกอบรมและ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ 

 

สาํหรับพนกังานทุกคน :    
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพือให้พนักงานทุกคนของ
บริษทัฯ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 
 

นอกจากนี เพือรองรับการขยายตวัของธุรกจิและการพฒันาพนกังานใหมี้ศกัยภาพและทกัษะความสามารถทางดา้นการสือสาร
ภาษาองักฤษอย่างต่อเนือง ตงัแต่พนกังานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และ
การเรียนรู้ออนไลน ์(E-Learning) ซึงรองรับการเขา้เรียนของพนกังานจาํนวนมาก และสะดวก ทุกที ทุกเวลา  
 
การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ  
นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษทัฯ แล้ว บริษทัฯ ได้สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบนัหรือองคก์รทีมีชือเสียง รวมทงัผูเ้ชียวชาญทังในประเทศและต่างประเทศ เพือพฒันาความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน อีกทงั เพือเป็นการแลกเปลียนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กบัองคก์รอืน  

 

 การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร 
เพือเป็นการพฒันาบุคลากรในระยะยาว ซึงจะส่งผลต่อความสําเร็จและสร้างมูลค่าเพิมให้กบัองค์กร บริษทัฯ จึงใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิมประสิทธิภาพการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการ “SAMART Knowledge 
Sharing” เพือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนอง
เป้าหมายธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนืองและยงัยืนต่อไป                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 

นอกจากนี บริษทัฯ ยงัเล็งเห็นและใหค้วามสาํคญักบัแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ดว้ยโครงการ Career Path Development Plan ทงันี เพือสร้างความมนัใจไดว้่าบริษทัฯ มีความพร้อมในการเตรียม
บุคลากรเพือทดแทนเมือมีตาํแหน่งว่างหรือสาํหรับรองรับการขยายธุรกจิในอนาคต 

 

บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัอบรมบุคลากรของบริษทัฯ  อย่างต่อเนืองและเป็นระบบ เพือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที
การงาน การบริหารธุรกจิ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทาํการจัดอบรม
ภายในบริษทัฯ  และภายนอกบริษทัฯ  โดยเขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัการจดัอบรมต่างๆ ดงันี 

 

สรุปการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 
 

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

 
131 
229 

 
 661 
2,036 

รวม 360 2,697 
การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมต่างๆ (ภายนอก) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน        

 
  76 
  97 

 
126 
191 

รวม  173  317 
รวมจํานวนการจัดอบรมทงัหมด    533 3,014 

   
  ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานในปี 2562 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัในเครือมีค่าใชจ่้ายในการอบรมทงัภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทังสิน 9.35  ล้านบาท 
โดยการฝึกอบรมของพนักงานทังหมดจาํนวน 34,784 ชั วโมงต่อปี คิดเฉลียเป็น 11.5 ชั วโมง/คน/ปี ซึงมากกว่าทีมาตรฐานของกรม
พฒันาฝีมือแรงงานกาํหนดที 6 ชวัโมง/คน/ปี โดยมีตวัอย่างหลกัสูตรการอบรมทงัภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจาํปี 2562 ดงันี 
 
หลกัสูตรการอบรมภายใน  อาท ิ
- การสือสารภาษาองักฤษธุรกจิโดยใชท้กัษะการพูดและการฟัง

จาํนวน 30 ชวัโมง (4 รุ่น) 
- เทคนิคการเขียนอีเมลและบนัทึกภายในภาษาองักฤษในธุรกจิ 
- การสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ 
- ผูน้าํเชิงนวตักรรมทีบริหารการเปลียนแปลงในองคก์ร 
- โครงการการเสริมสร้างพลงัการทาํงานงานเป็นทีมกลุ่มบริษทั

สามารถ (6 รุ่น) 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 (เครืองมือการเงิน)   

และ TFRS 16 (สัญญาเช่า) 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (IFRIC 12) 
- พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (2 รุ่น) 
- ขอ้ควรระวงัในการยืนขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐ  
- การสือสารและบุคลิกภาพในการปฏิบติังาน (4 รุ่น) 
- การใหบ้ริการทีเป็นเลิศสู่ความประทบัใจ (3 รุ่น) 

- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (7 รุ่น) 
- มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (8 รุ่น) 
- การปฐมพยาบาลเบืองตน้  
- การฝึกปฏิบติัการใชง้านเครืองกระตุน้หวัใจไฟฟ้า AED  

4 และ CPR 
- ก าร เ รีย น รู้ ก าร ใช้ ระบ บ  Document Management 

Alfresco   
- การใชง้านโปรแกรม SAP Business Partner 
- การใชง้านระบบ SAP – Procurement  
- เรียนรู้การใชง้านระบบ Windows 10 และ My Account 
- เรียนรู้การใชง้าน IBM Verse เพือการใชง้านระบบ  

E-mail อย่างมีประสิทธิภาพ (2 รุ่น) 
- เรียนรู้การใชง้านระบบ PR Online 
- เรียนรู้การใชง้าน PR Workflow  (2 รุ่น) 
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- การวางแผนการลงทุนของตนเอง (2 รุ่น) 
- 5 รู้สู่การวางแผนภาษี ง่ายๆ ดว้ยตวัคุณเอง 
- ความปลอดภยัในการทาํงานในสถานทีอบัอากาศ 4 ผู ้
- เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน และการวิเคราะหอุ์ปสรรคนาํใตดิ้น 

 

- การใชง้านคอมพิวเตอร์ใหป้ลอดภยั  (2 รุ่น)  
- ระบบมาตรฐาน CMMI V.13 เพือนาํสู่การปฏิบติั 
- ระบบ CMMI เพือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสายงาน 

ผูจ้ดัการโครงการ, ฝ่ายขาย 
 

 
หลกัสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาท ิ
- ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นนวตักรรมการบริการ ToPCATS รุ่นที 1  
- ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน  
- ผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยากรตลาดทุน (CMA-GMS Program) 
- สาํหรับกรรมการบริษทั (DCP / IOD)  
- Update ภาษีอากรและบญัชี 
- สรุปการเปลียนแปลงและประเด็นทีสาํคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 

2562) 
- พิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) 
- ผลกระทบจากร่าง TFRS 16 เรืองสัญญาเช่าต่องบการเงินและ

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 
- 8 ขนัตอนการเป็นนกัขายมืออาชีพ  
- การควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน 
- โครงการอบรมประกาศนียบตัรชนัสูงว่าดว้ยกฎหมายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 
- พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
- Fin Tech & Laws เทคโนโลยีทางการเงินกบักฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

รุ่น 3  
- Transfer Pricing ปี 62 การกาํหนดราคาโอน 

ระหว่างบริษทัทีมีความสัมพนัธ์กนั  
- “Smart Disclosure Program” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
- โครงการประเมินคุณภาพการประชุมประจาํปีผูถื้อหุน้ “ติวเขม้ใหเ้ต็ม

ร้อย เพือ AGM 2562” ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
- “การใชง้านระบบ Issuer Portal ในฟังกช์นัใหม่ Documentary 

Request” ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
- “ความคืบหนา้ในการพฒันาระบบ SETLink (Listed Company 

Solution) และคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัและความสาํคญั
ของ Contact Person” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance 
based on CGR Scoreboard” ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- วปอ.รุ่นที 2 ประจาํปี 2562 – 2563 
- ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
- นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการ

ลงทุน (วธอ.) รุ่นที 6 
- Marketing Transformation Program (MTP) 
- เศรษฐกจิดิจิทลัสาํหรับผูบ้ริหาร (DE4M) 
- หลกัสูตรพฒันาสัมพนัธ์ระดบัผูบ้ริหาร (พสบ.) รุ่นที 26 
- เสริมสร้างความพร้อมนกับริหารระดบัตน้   
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน สาํหรับปี 2562  
- เสริมศกัยภาพใหก้จิการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ 
- การกาํกบัการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Compliance) 
- การบริหารงานแบบคล่องตวั  
- ความเขา้ใจเรืองกฎหมาย e-Payment 
- การรักษาความมนัคงปลอดภยัเครือข่ายไร้สายและการตรวจสอบ 
- การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทลั รุ่นที 2 
- HR.Exchange Space "ผูน้าํในการเปลียนแปลงเชิงกลยุทธ์ การ

เปลียนแปลงทรัพยากรบุคคล  
- ทกัษะการอ่านเบืองตน้ (Essential Skills for Reading)  การเขียน

ระดบัย่อหนา้ (Paragraph Writing) 
- Google Cloud Summit 
- Google Cloud Certified Professional Cloud Architect 
- การสัมมนาความมนัคงปลอดภยัไซเบอร์ 2562  
- E-Logistic บริหารจดัการดา้นการขนส่ง และจดัเกบ็สินคา้ดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า 
- “การสัมมนาเพือรับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปีและรายงานประจาํปี” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
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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  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 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  ทงันี นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการฉบบัทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  (CG Code) ของสาํนักงาน ก.ล.ต.  และยงัได้
ปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ของ
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย  ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2562 ซึง
สาระสาํคญัทีปรับปรุงในคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการฉบบัปัจจุบนั ไดแ้ก ่

 

 แกไ้ขเพิ มเติมนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในหัวข้อ
วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและคุณสมบติั ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบ และการประชุม  

 แกไ้ขเพิมเติมจริยธรรมธุรกจิ ในหวัขอ้แนวปฎิบติัในการดาํเนินการเกยีวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  
 

    หมวดท ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่ว่าผูถื้อหุน้นนัจะเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ  โดยในปี 2562 สิทธิต่างๆ ทีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บมีดงันี 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัใหบ้ริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ  เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกยีวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี   และเพือปฏิบัติให้
สอดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด   จึงมีนโยบายให้สิทธิแกผู่ถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพือให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ตงัแต่ปี 2552  และได้เริมเปิด
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โอกาสใหมี้การส่งคาํถามล่วงหนา้เพือพิจารณากอ่นการประชุมตงัแต่ปี 2554  โดยผูถื้อหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3  เดือน กอ่นวนัสินสุด
รอบปีบัญชี ตังแต่วนัที  30 กนัยายน 2562  เป็นต้นไป โดยกาํหนดให้การเสนอวาระการประชุมสินสุดวนัที 31 
มกราคม 2563 การส่งคาํถามสินสุดกอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  และแสดงรายละเอียดขันตอนการ
เสนอวาระการประชุมรวมทงัการเสนอคาํถามล่วงหนา้ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วน
ของ “นักลงทนุสัมพันธ์” ภายใตห้วัขอ้  “การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563”   

 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทังการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในทีประชุม  เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 
2562 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้เพียงครังเดียว คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562  ซึงจัดขึนในวนัที 28 
เมษายน 2562 ทีโรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ  การกาํหนดวนั 
เวลา และสถานทีในการประชุมดังกล่าว บริษทัฯ ได้คาํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นทีจะเข้าร่วม
ประชุมเป็นหลกั และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทงันีผูถื้อหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ดงันี 

 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  บริษทัฯ ไดแ้จ้งกาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 52 วนั กอ่นวนัประชุม และไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ  “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใต้หัวข้อ  “การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม  32 วนั   เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้
มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างเพียงพอ หลงัจากนนับริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุมใน
รูปแบบเอกสารทีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัทีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์หก้บัผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 25 วนั ซึงมากกว่าที
กฎหมายกาํหนด โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ในแต่ละวาระ  กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม   พร้อมทังได้แนบรายงานประจาํปี (Annual Report) 
หนงัสือมอบฉนัทะ  และเอกสารอืนๆ  ทีเกยีวข้อง  ซึงมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  เพือประกอบการ
พิจารณาของ ผูถื้อหุน้ นอกจากนนัยงัไดป้ระกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 
23 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ตามทีกฎหมายกาํหนด    

 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อกบันกัลงทุน
สถาบนั เพือประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมกอ่นวนัประชุม  ทังนี เพือความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ขนัตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเป็นหลัก  โดยในการลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม บริษทัฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีและ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมและเพียงพอเพืออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมากกว่า 1 ชวัโมง โดยนาํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน เพือความรวดเร็วในการแสดงผล และ
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทังสิ น 10 ท่าน นอกจากนี ประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รองกรรมการ
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ผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทงันกัลงทุนสัมพนัธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพือ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในทีประชุม  โดยประธานกรรมการ ซึงทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม  ได้แนะนาํ
กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนหุ้นทังหมดทีมีสิทธิออกเสียงให้ทีประชุมทราบ 
ซึงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562  มีผูถื้อหุ้น และผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทังสิ น 103 ราย 
นอกจากนนั เพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ ได้เชิญผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในทีประชุม  รวมทงัไดข้ออาสาสมคัรเพิมเติมจากผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม และไดมี้การชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง
และนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกอ่นเริมประชุม  ประธานทีประชุมไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุไว้
ในหนงัสือนดัประชุม บริษทัฯ ยงัได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และไดต้รวจนบัคะแนนเสียง  พร้อมทงัเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง  รวมทงับตัรเสีย  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กนัในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม   ทังในเรืองทีเกยีวข้องกบัวาระการประชุมและเรืองการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทังได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย  นอกจากนนัหลงัจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานทีประชุมได้
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนบตัรลงมติใหก้บัเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ เพือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 
ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดมี้การแจง้มติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ
ถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทงัทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทังบัตรเสีย ในแต่ละวาระ  
และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คาํชีแจงทีเป็น
สาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบหรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถว้นทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และหน่ว ยงานที เกียวข้อ ง ภ ายใน 1 4 ว ันนับแต่วันป ระชุม  พร้อมทัง เผ ยแพร่บ นเว็บไซต์ขอ งบริษัท ฯ 
(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
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แต่ละท่านทีเสนอเขา้รับการเลือกตงั พร้อมทงัรายละเอียดเกยีวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้วาระการแต่งตังผูส้อบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี เสนอใหผู้ถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง ซึงบริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดเกยีวกบัผูส้อบบัญชีที
เสนอเขา้รับการแต่งตงั รวมทงัรายละเอียดเกยีวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุน้สามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได ้

 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมําเสมอและทนัเวลา    

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

 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร   
บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ  “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 โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562  ซึงประชุมเมือวนัที  
28 เมษายน 2562 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
จาํนวน 28 ราย นอกจากนัน ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการ
ประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตงักรรมการ    บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล  ทังนี 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครังทีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุในหนงัสือนดัประชุม นอกจากนนั  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชนส่์วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 
“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
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ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไว้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกยีวกบับทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียได้ใน
หวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”) 

 
หมวดท ี4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทงัขอ้มูลทางการเงิน  ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกยีวกบัธุรกจิและผล
ประกอบการของบริษทัฯ  ทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ ทันเวลา อย่างทวัถึงและเท่าเทียมกนั  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  รวมทงัไม่มีประวติัการถูกสังใหแ้กไ้ขงบการเงิน
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 2562  
 

        จํานวนหุ้นสามัญทถืีอในบริษัทฯ (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร ก่อนการได้มา / 
จําหน่ายไป 

ซือในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป
ระหว่างปี 31 ธ.ค. 2562 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 

126,277,160 
28,375 

- 
- 

- 
- 

126,277,160 
28,375 

- 
- 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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กรรมการ / ผู้บริหาร ก่อนการได้มา / 
จําหน่ายไป 

ซือในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป
ระหว่างปี 31 ธ.ค. 2562 เพิม (ลด) 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

26,028,500 
1,210,000 

- 
- 

- 
- 

26,028,500 
1,210,000 

- 
- 

10. นายจง   ดิลกสมบติั 
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

11. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

20,000 
1,000,000 

- 
- 

- 
- 

20,000 
   1,000,000 

- 
- 

 12. นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์
       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

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

 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดดู้แลใหมี้บุคลากรทีเกยีวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลทีมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที
เหมาะสมกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย   ข้อบังคับ  และ
ระเบียบทีเกยีวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด  โดยในปีทีผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อนัเนืองมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนด   ทังนี คณะกรรมการได้ดาํเนินการ
ต่างๆ เกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี 

 

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี เพือใหก้ารเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคล้องกบักฎหมาย และข้อกาํหนดที
เกยีวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพือเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี 

1. เปิดเผยสารสนเทศ ทงัทีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลทีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
เชือถือได ้และทนัเวลา เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 

2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํขึนอย่างรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
3. ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพยข์องบริษทัฯ โดยปฏิบัติ

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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4. จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อสาธารณะอย่างชดัเจน  
 

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสําคญัทยีังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 
1. ประธานกรรมการบริหาร 
2. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3. ผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 
4.  บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 

ผูที้ไม่มีหน้าทีเกยีวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสือมวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ ทีเกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ 

 
 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ดังนี 

-   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  

 

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

 

โดยในปี 2562  บริษทัฯ มีการเสนอผลงานใหแ้กน่กัวิเคราะห ์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสมาํเสมอ ตามแผนงาน 
ซึงสรุปไดด้งันี 

 

-   กจิกรรมพบปะนกัวิเคราะห ์นกัลงทุน และกจิกรรมโรดโชว ์  จาํนวน   11  ครัง 
-   การแถลงข่าวเกยีวกบัผลการดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ จาํนวน   5 ครัง 
 

 การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบัติหน้าทีในปีทีผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกนั สอดคล้องกบักลยุทธ์และ
เป้าหมายของบริษทัฯ และสูงเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติตามทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับ
มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิ มขึนในคณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความ
เหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลันกรองและเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั    

 

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

 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย   และสารสนเทศทางการเงินที
ปรากฏในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยุทธ์และนโยบายหลกัของบริษทัฯ งบการเงินดังกล่าว
จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสมาํเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทาํ รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูล
สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีภายนอกทีมีความเป็น
อิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. เพือเพิมความเชือมนัและความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

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     
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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 ทงั  10  ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของ
กรรมการบริษทัฯ ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจัดการ”  นอกจากนัน กรรมการทัง  10 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 

 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
 

1. การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. การดูแลใหม้นัใจว่า กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรม
และการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

3. การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และมี
มาตรการทีดูแลใหเ้รืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4. การจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการบริษทัฯ จะอภิปรายปัญหา
สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัวกนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ 

5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษทัฯ ทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
และระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการ 

 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  

1.  บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาํเนินกจิการทีเกยีวข้องกบัการบริหารงานทัวไปของบริษทัฯ เพือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูง ร่วมกบั
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
บริษทัฯ  เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ   มติทีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 

 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบริหารนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
สามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติไว ้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้อง
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   10   ท่าน   ประกอบดว้ย 

 

- กรรมการทีเป็นอิสระ        จาํนวน   4   ท่าน   (คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทงัคณะ)   
- กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร        จาํนวน   4   ท่าน   
-   กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน 2   ท่าน   (โดยเป็นกรรมการซึงเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

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

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถมนัใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าทีใน
ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม 

 
 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
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หนา้ทีเป็นหวัหนา้คณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจัดการ  และควบคุมดูแลการดาํเนิน
กจิการทีเกยีวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทัฯ   

 
5.3) การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ 

เพือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนด “นโยบาย” 
ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกนิ 5 บริษทั กรรมการ
บริษทัฯ ทัง 10 ท่าน ไม่มีท่านใดทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนเกนิ 5 บริษทั ซึงเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกนิ
กว่านโยบายทีกาํหนดไว ้  

 
 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
กาํหนดใหก้อ่นทีผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหาร
ทราบเพือพิจารณาอนุมติั   ทงันี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัทีดาํเนินธุรกจิสภาพอย่างเดียวกบับริษทัฯ หรือ
เป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษทัฯ 

 

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ อย่าง
โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” 

 

5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีทผ่ีานมา 

5.5.1) การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศันแ์ละพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน โดยได้เปิดเผยเรืองดังกล่าวไวภ้ายใต้
หัวข้อ “1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรือง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร” 

 
การติดตามดูแลในเรืองจริยธรรมทางธุรกจิ 

 
บริษทัฯ ไดมี้การสือสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกจิผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทังบริษทัฯ ยงั
ไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน ทีจะต้องรับทราบ  
และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทาง
ธุรกจิ เป็นหนา้ทีของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั  ทีจะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล   รวมถึงใหค้าํแนะนาํและ
คาํปรึกษาในกรณีทีประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกยีวกบัจริยธรรมทางธุรกจิทีไม่ได้กาํหนด
ไว ้  โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยู่บนพืนฐานของกฎหมาย  ไม่ขัดต่อนโยบาย  หรือจริยธรรมทางธุรกจิ
ของบริษทัฯ   และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียของบริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากนีทางบริษทัฯ ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกจิใหมี้ความเหมาะสม
และทนัสมยัอยู่เสมอ 
 
ในกรณีทีปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกจิ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแกก่รณี
เพือใหมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินงานทีถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทังนีผูที้กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง
วินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัขดัต่อกฎหมาย 
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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 17 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. นโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
15. ความรับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้ม 
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
17. นโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 
 
 จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทงั 17 หวัขอ้ อยู่ในระดับทดีีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 99.88 

 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดและทบทวนให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกจิ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ 
และงบประมาณทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดให้แก่
กจิการและความมนัคงสูงสุดใหแ้กผู่ถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชนแ์กต่นเองหรือแกผู่ห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกบัผลประโยชน์
ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลักจริยธรรมทีดี ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตยสุ์จริต ทังนีให้
รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกจิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผล รวมทงัมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรืองดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมําเสมอในทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ   
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ทังนี บริษทัฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ รวมทังนโยบายการกาํกบัดูแล
กจิการ นโยบายการบริหารความเสียง และจริยธรรมธุรกจิไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.samartcorp.com 
และได้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าที
สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดยึ้ดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การสือสารวิสัยทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ ให้พนักงานทุกคน ใน
องคก์รไดรั้บทราบและเขา้ใจ เพือขับเคลือนธุรกจิไปในทิศทางเดียวกนั โดยการจัดประชุมผูบ้ริหารระดับ
ผูจ้ัดการขึนไปปีละ 2 ครัง และสือสารกบัพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสือต่างๆ เช่น e-mail ภายใน
บริษทัฯ ภาพพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไวต้ามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ลิฟท์ของบริษทัฯ และสือ
ออนไลนอื์นๆ ภายในบริษทัฯ 

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 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีทีประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทฯ อยู่ในทีประชุม ให้รองประธาน
กรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัฯ 
หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนนัหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได้ ให้กรรมการบริษทัฯ ซึงมาประชุม
เลือกกรรมการบริษทัฯ คนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม  

 

บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษทัฯ คนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การ
วินิจฉยัชีขาดของทีประชุมใหถื้อเอาเสียงข้างมาก กรรมการทีมีส่วนได้เสียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ทังนี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออก
เสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 
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3. คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติม
ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะจัดส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการ
เขา้ร่วมประชุมได ้ซึงในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 
5 วนัทาํการกอ่นวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือใหค้ณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลกอ่น
เขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แกก่รรมการไม่
นอ้ยกว่า 7 วนักอ่นวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนัน หากกรรมการท่านใด
ประสงค์ทีจะเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมกส็ามารถกระทาํได้ โดยการแจ้งล่วงหน้ากอ่นวนั
ประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิมเติมในทีประชุมในวาระเรืองอืนๆ 

 
ทงันี ในการประชุมแต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการ
ประชุมทงัสิน  7  ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตังแต่ 

วาระการ
ดํารง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.   ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์
2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.   นายเสรี   สุขสถาพร 
4.   นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ ์
5.   นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ ์
6.   นายวฒันช์ยั    วิไลลกัษณ ์
7.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
8.   นายปริญญา    ไววฒันา 
9.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์
10.นายธีระชยั         พงศพ์นางาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2551 
เมษายน  2551 

กุมภาพนัธ์ 2542 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2539 
เมษายน  2553 
เมษายน  2559 

พฤศจิกายน2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-8 
11-8 

20-11 
26-10 
26-10 
26-10 
23-10 

9-8 
3-8 
1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 

    5/7(1) (2) 
7/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี  2561 และผลการ
ดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2562 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
สาํหรับปี 2561 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ผลการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ประจาํปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 
2561  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หนา้ทีบริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 
- พิจารณาใหค้วามเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 ทุกวาระกอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 
- พิจารณาการแต่งตงักรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
- พิจารณาอตัราการขึนเงินเดือน  ประจาํปี  2563  การกาํหนด

โบนสั  ประจาํปี 2562  และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 
2563 

- พิจารณาการประกนัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที
ของบริษทัฯ 

- พิจารณาทบทวน/แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรม
ธุรกจิ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
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รายชือคณะกรรมการ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตังแต่ 

วาระการ
ดํารง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

 - พิจารณาอนุมติัวิสัยทศัน ์ พนัธกจิ  รวมทงัแผนการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

- พิจารณาเรืองการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง 
คาํถามเกยีวกบับริษทัฯ ล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
ผูถื้อหุน้รายย่อย 

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีมีการเปลียนแปลงจากการประชุมครัง
กอ่น 

- พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อย  
- การแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
- พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ   

บริษทัย่อย 
- พิจารณาอนุมติัการเลือกตงัประธานกรรมการบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมติัการจ่ายบาํเหน็จใหแ้กก่รรมการบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมัติแผนการนาํบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั น 

จาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- พิจารณาอนุมติัการลงทุนในธุรกจิใหม่ 
- พิจารณาอนุมติัการเปลียนแปลงวิธีคาํนวณอัตราดอกเบียเงิน

กูยื้มระหว่างกนัของกลุ่มบริษทัสามารถ 
- พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

และแกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 
รวมทงักฎบตัรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิ ธีก ารในการสรรหา
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

- พิจารณากาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 
2563 

  หมายเหต ุ     (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
    (2)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในประเทศ 

 
ทงันีไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมทงัให้
คณะกรรมการและผูที้เกยีวขอ้งตรวจสอบได ้ 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทงัสิน 4  ครัง ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

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

4/4 
4/4 
4/4 

 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน 
     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน

รวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ประจาํปี 2562  โดยไดส้อบทานประเด็นที
เป็นสาระสาํคญัร่วมกบัผูส้อบบญัชี  เพือใหม้นัใจว่าการจดัทาํงบการเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป   

2. สอบทานรายการทเีกยีวโยงกัน หรือรายการทีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย   เพือให้มันใจว่ามีกระบวนการ
พิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

3. สอบทานการปฏบัิติตามกฎหมาย และข้อกาํหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานและกาํกบัการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและข้อกาํหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) รวมทงักฎหมายอืนทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

4. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน  ตลอดจนติดตามและสอบทาน ให้ฝ่ายจัดการได้
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนือง  เพือป้องกนัมิให้เกดิเหตุการณ์ซําขึน
อีก 

5. สอบทานการปฏบัิติงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการปฎิบติังานตรวจสอบภายใน และได้
พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  รวมทังประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและ
ใหค้วามเห็นชอบอตัรากาํลัง และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2562  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  
ความสามารถ  ความพร้อมและความเพียงพอของจาํนวนบุคลากร  รวมถึง
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของคณะ
กรรมการฯ  เป็นประจาํทุกปี โดยการประเมินตนเองตามแนวทางของก.ล.ต.  
ตลท. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้มันใจว่าได้ปฏิบัติงาน
ตามหนา้ทีและความรับผิดชอบทีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   

8. ทบทวน ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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3) คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทงัสิน 11  ครัง  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.  นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ ์
2.  นายวฒันช์ยั        วิไลลกัษณ ์
3.  นายจง                  ดิลกสมบติั 
4. นายธนานนัท ์       วิไลลกัษณ ์
5. นายธีระชยั                พงศพ์นางาม   
6. นางผ่องศรี               สลกัเพชร   
7. นางสาวกนกวรรณ    จนัทร์สว่างภูวนะ  
8. นางสาวโชติกา          กาํลูนเวสารัช  
 

11/11 
  10/11(1) 
  10/11(1) 

     8/11(1)(2) 
  10/11(1) 

11/11 
  10/11(2) 

11/11 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ขปัญหาของแต่ละสายธุรกจิ
เป็นประจาํทุกไตรมาส 

- ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีกาํหนด
ไว ้เป็นรายเดือน  

- พิจารณาเรืองการลงทุน และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 
กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 

- พิจารณาอตัราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2563  การกาํหนดโบนัสประจาํปี 
2562 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 2563  สําหรับพนักงาน และ
ผู ้บ ริหารของบริษัท ฯ เพือเสนอคณะก รรมการสรรหาแ ละกาํหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

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

 
4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ในปี 2562  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ มีการประชุมทงัสิน  2  ครัง  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

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

 
 
 
 
 

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

 
 

- รับทราบเรืองการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่งคาํถามเกยีวกบั 
บริษทัฯ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย ประจาํปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2561 

- พิจารณาแกไ้ข/ทบทวน นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรมธุรกจิ และ
กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย รวมทงัพิจารณากฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ 

- พิจารณาอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กจิการ  ประจาํปี 2561 

- พิจารณาอนุมติัการกาํกบัดูแลกจิการ ทีใชเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2561 
- รับทราบการรายงานการได้มาหรือจาํหน่ายหลักทรัพย ์(แบบ 246-2) ทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์   
- รับทราบผลการประเมินการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 

2562 
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 
- พิจ ารณาหลัก เก ณ ฑ์ก ารป ระ เมินตนเอ งขอ งคณะก รรมก ารบ ริษัท ฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  และเลขานุการบริษัทฯ 
ประจาํปี 2562 
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รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

- พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี และแกไ้ขนโยบาย
การกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ รวมทงักฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ  และ
คณะกรรมการชุดย่อย 

- ดูแลใหมี้การจัดประชุมระหว่างกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพือเปิดโอกาสใหก้รรมการทีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 

 
5)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทังสิน 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 
- พิจารณาการสรรหา คดัเลือก บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ทีลาออก 
- พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
- พิจารณาอัตราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2563  การกาํหนดโบนัสประจาํปี   

2562 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2563 
- พิจารณาการอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 
 
6) คณะกรรมการบริหารความเสียง    

ในปี 2562  คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชุมทงัสิน 3 ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1. นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ ์
2.   นายวฒันช์ยั    วิไลลกัษณ ์ 
3.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  
4.   นายธีระชยั           พงศพ์นางาม 

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

 

- พิจารณาแผนบริหารความเสียง ในปี 2562  ทีฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัด
ระดบัความเสียง  และพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ หรือลด
โอกาสทีจะเกดิขึนในอนาคต  เพือใหแ้ผนการบริหารความเสียงสอดคล้องกบั
แผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

- ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสียงทีฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ กาํหนดไว ้ เพือให้มันใจว่าบริษทัฯ มีการบริหารจัดการ
ความเสียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

- ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 
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7) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีการประชุมทงัสิน 2 ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

รายชือคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์
2. นายจง       ดิลกสมบติั 
3. นายธนานนัท ์      วิไลลกัษณ์  
4. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์
5. นายธีระชยั               พงศพ์นางาม 
6. นางผ่องศรี               สลกัเพชร 
7. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ 
 

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

- พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยั งยืน 
ประจาํปี 2562 เพือนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข ซึง
จะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน และเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้ดี
ยิ งขึน 

- พิจารณาทบทวนนโยบายพฒันาเพือความยงัยืนและหน้าทีความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

- พิจารณาและติดตามผลการดาํเนินกจิกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กลุ่มบริษทัสามารถ ประจาํปี 2562 

- จดัทาํรายงานการทาํหนา้ทีของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนในรอบปี
ทีผ่านมาเพือเสนอต่อผูถื้อหุน้และเปิดเผยเรืองดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
2562 

     
คณะกรรมการชุดย่อย ไดมี้การประชุมอย่างสมาํเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณา 
 
การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการทไีม่ใช่ผู้บริหาร 

 

ในปี  2562  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”) 

 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
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5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทังคณะ  
ประจาํปี 2562  เพือมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลักการ
กาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
บริษทัฯ ซึงแบบประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครังที  7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล    ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ  
 การทาํหนา้ทีของกรรมการ 
 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทังคณะ ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทงั 10 ท่าน  ในภาพรวมทงั 6 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 93.99 

 

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
รายบุคคล  ประจาํปี 2562 เพือใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ เป็น
รายบุคคลอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษทัฯ
ซึงแบบประเมินดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครังที  7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล  ซึงแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 การประชุมของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การพฒันาตนเอง 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทงั 10 ท่าน  ในภาพรวมทงั 4 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 97.50 

 

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีทีผ่านมา ว่ามีการปฏิบติัตาม
แนวทางการปฏิบติัทีดีหรือไม่  และมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลดังกล่าว โดย
บริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ  ซึงแบบประเมิน
ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  7/2562  
เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562   และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการตรวจสอบเพือการ
ประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 การประชุมของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 

 

111 

 การพฒันาและการฝึกอบรม 
 กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี  2562  ทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทัง 3 
ท่าน  ในภาพรวมทงั 6 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม คิดเป็นร้อยละ 92.69 

 

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 
2562 ได้แก ่คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยั งยืน เพือนําผลการ
ประเมินทีได้ไปพฒันาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน  และ
เป็นไปตามหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบ
ประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ ซึงแบบประเมินได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที  7/2562  เมือวันที  13 
พฤศจิกายน 2562    และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย
เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
 การประชุมของคณะกรรมการ 
 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การพฒันาและการฝึกอบรม 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีทีผ่านมา ในภาพรวมทงั 4 หวัขอ้ เป็นดงันี  
1. คณะกรรมการบริหาร  ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 96.71 
2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยยีม  คิดเป็นร้อยละ 96.25 
4. คณะกรรมการบริหารความเสียง   ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยยีม  คิดเป็นร้อยละ 97.99 
5. คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน   ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 89.88 
 

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
ประจาํปี 2562  เพือนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยใชแ้บบประเมินทีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง 7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  
และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมิน
จะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 ความเป็นผูน้าํ 
 การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ ์
 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
 การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 
 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
 การสืบทอดตาํแหน่ง 
 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 การกาํกบัดูแลกจิการทีดี และจรรยาบรรณธุรกจิ 
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ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทังหมด  9 
ท่านในภาพรวมทงั  9  หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 98.24 
 

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ 

เพือใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน   จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัฯ
ดว้ย  โดยใชแ้บบประเมินทีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ครังที 7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ  
 การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ   
 การติดต่อและประสานงาน 
 การจดัเกบ็เอกสาร 
 การจดัประชุม 
 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

ผลการประเมินเลขานุการบริษทัฯ   ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทงัหมด  10  ท่าน  ใน
ภาพรวมทงั  6  หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 98.36 
 

5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
 

การพัฒนากรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ  เพือให้ได้รับทราบข้อมูลที
จาํเป็นอย่างเพียงพอกอ่นการปฏิบติัหนา้ที  โดยจดัใหมี้คู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติั
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 
 

นอกจากนนัเพือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ   บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้กรรมการ     
ทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกยีวกบักฎหมาย 
กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสียง และสภาพแวดลอ้มทีเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทังได้รับทราบข้อมูลทีเป็น
ปัจจุบันอย่างสมาํเสมอ    ทังนี กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทีเกยีวข้องกบักรรมการซึงจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   รวมทังหลักสูตรอืนๆ ทีเกยีวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ   
ซึงกรรมการบริษทัฯ  4  ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP  กรรมการ  3  ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยมี
กรรมการ 3 ท่าน ผ่านการอบรมทงัหลกัสูตร DCP และ หลกัสูตร DAP  โดยในแต่ละปีบริษทัฯ จะนาํส่งหลักสูตรการ
อบรมทีจดัโดยสถาบนัต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพือพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของ
กรรมการ  
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ซึงในปี 2562  มีกรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพิมเติม ดงันี 
 

  กรรมการ หลกัสูตรอบรม 
1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   
 

 หลกัสูตรสือสุขภาพ รุ่นที 2 (สส.2) จากราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ส.ค.2562 - มี.ค. 2563 

2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2562 
 

การพัฒนาผู้บริหาร 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพือพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั
การเพิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน อีกทงัเป็น
การเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพ
และส่งเสริมธุรกจิทุกสายธุรกจิของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกจิทีดาํเนินการ
ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

(สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกยีวกบัการอบรมของผูบ้ริหาร  ไดใ้นหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รือง 
“8.5 บุคลากร”) 

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  13 พฤศจิกายน  2562  ซึงสาระสาํคัญทีปรับปรุงใน
จริยธรรมธุรกจิฉบับปัจจุบัน ได้แก ่การแกไ้ขเพิมเติมจริยธรรมธุรกจิ หัวข้อ แนวปฎิบัติในการดาํเนินการเกยีวกบัการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ขอ้ 4. การรายงานและช่องทางการรายงาน  และเพิมหัวข้อบทลงโทษ โดยในจริยธรรมธุรกจิ
ของบริษทัฯ 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 
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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 2562 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกนั” 

 

  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 โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน  ทังนี ในปี  2562  มียอด
จาํนวนเงินทีพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวรวมเป็นเงินทงัสินจาํนวน 3.96 ล้าน
บาท    อีกทงับริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนักงานของบริษทัฯ  ผ่านบริษทั 
อลิอันซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) อีกด้วย   นอกจากนันบริษทัฯ ยังจัดให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบั
พนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี   การตรวจสุขภาพประจําปี    กองทุนสํารองเลียงชีพเพือเป็น
หลกัประกนัความมนัคงในชีวิตการทาํงานโดยใชชื้อกองทุนว่า “กองทนุสํารองเลยีงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึงจด
ทะเบียนแล้ว”   มีประกนัสังคมให้กบัพนักงาน  เงินกูยื้มกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บป่วย   เงินช่วยเหลือกรณี
พนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกก่รรม มีการเยียมไขพ้นักงาน เยียมพนักงานคลอดบุตร    การจัดให้มีสถานที
ออกกาํลงักาย (Fitness)  รวมทงัส่วนลดในการซือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้   
 

บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสมาํเสมอในทุกระดับ ทังการจัด
อบรมภายในบริษทัฯ  การอบรมผ่านระบบ e-learning  การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  (สามารถดู
รายละเอียดเพิ มเติมเกียวกบัการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “ 8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรือง “8.5 
บุคลากร”)   รวมทงับริษทัฯ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแกพ่นักงาน  เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และทักษะ
ใหก้บัพนกังาน 
 
รวมทงับริษทัฯ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแกพ่นกังาน  เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และทกัษะใหก้บัพนกังาน 
โดยในปี 2562  บริษทัฯ  ไดม้อบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แกพ่นักงานของบริษทัฯ จาํนวน 1 ทุน ได้แก ่
ทุนการศึกษาในสาขา Cyber Security มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร จาํนวน 1 ทุน 
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      นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน 
 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพือใหเ้กดิความปลอดภัยแกชี่วิต 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 

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 2562  ในกลุ่มบริษัทสามารถ 
 

สายธุรกจิ จํานวนครังการเกดิอบัุติเหตจุนถึงขันหยุดงานในปี 2562 
1. ICT Solution and Service ไม่มี 
2. Digital 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) 
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  นโยบายการปฏบัิติต่อลูกค้า 
 

บริษทัมีนโยบายใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมนัใจอย่างต่อเนืองให้กบัลูกค้า  และได้
กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรืองดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของบริษทั  โดยมุ่งมันทีจะจัดหา  พฒันา  และผลิตสินค้าและ
บริการของบริษทัให้มีคุณภาพ  และมีความทันสมัยอยู่เสมอในราคาทีเป็นธรรม เพือสนองความต้องการของลูกค้า 
รวมทงัการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดย
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เพือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิงขึน 
อาทิ 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หบ้ริการแบบบูรณาการครบวงจรใหก้บักลุ่มลูกคา้องคก์รธุรกจิ เพือบริการ
แกลู่กคา้ปลายทาง และหน่วยงานภาครัฐเพือใหบ้ริการต่อผูใ้ชง้าน โดยมีการจดัตงัศูนยบ์ริการทวัประเทศ ซึงอยู่ในความ
ดูแลของบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั เพือความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่
ลูกคา้ทางดา้นเทคโนโลยีสือสาร สารสนเทศ และดิจิทลั ดว้ยศูนยบ์ริการรวมทงัสิน จาํนวน 30 แห่งครอบคลุมทัว
ประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ทีใหบ้ริการรับแจง้และวิเคราะหเ์หตุขดัขอ้งใหก้บั
ลูกคา้ตลอด 24 ชวัโมง นอกจากนี ยงัคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 เพือการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานทีมี
คุณภาพใหก้บัลูกคา้ 

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั น เซอร์วิส จ ํากดั ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใหร้ะบบงานได้รับความเชือมันของลูกค้ายิ งขึน รวมถึง
การรักษาและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001 เพือให้ลูกค้าได้รับงานและบริการทีมี
คุณภาพสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

- บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยหน่วยงานบริหารการปฏิบัติการสนามบิน (Airport Operation Management) 
ไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
ยกระดบัคุณภาพบริการ เช่น การใหบ้ริการระบบตรวจสอบและคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กบับริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) อนัจะส่งผลในการเพิมความเชือมนัและความพึงพอใจให้กบัลูกค้า นอกจากนี
บริษทัยงัมีนโยบายรักษาคุณภาพการใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ISO 9001 และดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงาน
ตามมาตรฐาน CMMI  Level 3  

- บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั ไดย้กระดบัความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ลูกคา้ผ่านระบบ CRM และเพิมทักษะความชาํนาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล รวมถึง
เพิมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย เพือรองรับการใช้งานทีเพิมขึนและยกระดับความ
ปลอดภยัใหก้บัลูกคา้  

- บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัคงเนน้การพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน สําหรับผลิตภัณฑห์ลัก เช่น 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์และยงัมีการจดัอบรมพนกังานเป็นการภายใน เพือ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทาํให้พนักงานมีศักยภาพในการสนับสนุนงานและพฒันาปรับปรุง
คุณภาพระบบงานทงัในส่วนทีเป็นผลิตภณัฑห์ลกั และงานทีส่งมอบและใหบ้ริการกบัลูกคา้  

- บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั พฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานทีมีคุณภาพ โดยบริษทัไดม้าตรฐาน CMMI Level 3 และ
มีการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนือง 

- บริษทั ซีเคียวอินโฟ จํากดั ได้ยกระดับการให้บริการศูนย์เฝ้าระวงัไซเบอร์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ทีเป็นมาตรฐานดา้นการบริหารจัดการความมันคงปลอดภัย เพือเสริมสร้างความมันใจใน
บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัภยัไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center) ใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

- บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ได้พฒันาสืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีจุดเด่นในการนาํเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และ
พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัองคก์รธุรกจิชนันาํต่างๆ โดยไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทงัในส่วนนกัออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทาํใหก้ารออกแบบสือ ซึงรวมถึงสือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิงขึน รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึงเป็นกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ใหมี้คุณภาพ ทาํใหก้ารส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นทีพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี ยงัมีการ
พฒันาสือและแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์สือสารพกพา เพือเพิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทีตอ้งการ 
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- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ได้พฒันา Posnet e-Receipt Platform (PRP) ซึงเป็นระบบทีรองรับการใช้งาน Electronic 
Slip และ Electronic Signature ทาํใหส้ามารถจดัเกบ็ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพือให้ธนาคารและร้านค้าผูใ้ช้งาน
ประหยดัค่าใช้จ่ายม้วนกระดาษสําหรับพิมพ ์Sales Slip ได้มาก และช่วยให้การสืบค้นรายการขายทาํได้ง่ายและ
รวดเร็วขึน รวมถึงมีระบบรายงานยอดขายและสินคา้คงคลงั (Inventory) ทีช่วยเพิมความสะดวกใหก้บัร้านคา้ 

- บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ไดข้ยายองคค์วามรู้ของพนกังานใหค้รอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ 
Run SAP Like a Factory อีกทงั ยงัไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ทีจาํเป็นอย่างต่อเนือง จน
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษทั SAP และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารโครงการจาก Project 
Management Institute (PMI) เพือใหม้นัใจไดว้่าบุคลากรของบริษทัสามารถใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐานสากล 
 

  นโยบายการปฏบัิติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายทีจะปฏิบติักบัคู่คา้ซึงถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกจิทีสาํคญัประการหนึงด้วย
ความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชนร่์วมกนั และได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติเรืองดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิ
ของบริษัทฯ  โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน  มีการพัฒนาและรักษา
สัมพนัธภาพทียงัยืนกบัคู่ค้าและคู่สัญญา เยียมเยียนคู่ค้าอย่างสมาํเสมอ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น และมีความ
เชือถือซึงกนัและกนัไม่รับผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาทีเป็น
เท็จ หรือหลอกลวงใหคู่้คา้เข้าใจผิด  หลีกเลียงการซือสินค้าและ/หรือบริการกบัคู่ค้าทีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
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 

 
  นโยบายการปฏบัิติต่อเจ้าหนี 

บริษทัฯ ยึดมนัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมีหลกัการและวินัย เพือสร้างความเชือถือให้กบัเจ้าหนี  โดยบริษทัฯ ปฏิบัติ
ตามสัญญา ขอ้ตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกบัเจา้หนีไวอ้ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั  หากเกดิกรณีที
ไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโนม้ทีจะไม่สามารถชาํระหนี หรือมีปัญหาทาง
การเงิน  บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีทราบล่วงหนา้เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  กาํหนดแผนการแกไ้ข
ปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา 
โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร รับทราบอย่างสมาํเสมอการพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของ
บริษทัอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
 

  นโยบายการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

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

 
 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
คืนกาํไรส่วนหนึงให้แกสั่งคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึงจากรายไดข้องบริษทัฯ เพือสนับสนุนกจิกรรมทาง
สังคม และกจิกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสมาํเสมอ   โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน 
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หรือสิงของแกก่จิกรรมทีธาํรงไวซึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิก-
ชนทีดีในการใหก้ารอุปถมัภก์จิกรรมทางศาสนาอย่างสมาํเสมอ  ให้การสนับสนุนกจิกรรมทางด้านการศึกษา   การ
พฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกฬีา  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อย่าง
สมาํเสมอ    นอกจากนนับริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดกบัชุมชนทีอยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง  
โดยสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองคก์รทงัภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพือสร้างความสัมพนัธ์
ทีดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม  โดยในปี  2562 กลุ่มบริษทั
สามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”  ผ่านโครงการและ
กจิกรรมสร้างสรรค์ทีให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ  ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิ มเติมได้ใน 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 
เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษแ์ละมาตรฐานความ
ปลอดภยัทางดา้นสิงแวดลอ้ม  รวมทงัการนาํเสนอบริการทางด้านการสือสารโทรคมนาคมทีใส่ใจสิงแวดล้อม และ
สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าแกอ่งคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกจิทีมีวิสัยทศันส์อดคลอ้งกนั ไดแ้ก ่
 โครงการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์ละกกัเกบ็พลังงาน

ไฟฟ้า) ในพืนทีโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  อนัเนืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 4 แห่ง คือ ตาํบล   ทุ่งขนาน  อาํเภอสอยดาว, ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรี  
และตาํบลเกาะยาวใหญ่,  ตาํบลพรุใน อาํเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา 

 โครงการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคาร ของสาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต 
 โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นโครงการอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ สามารถบริหารจดัการไฟฟ้าใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด  
 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยคดัแยกขยะและผลิตเชือเพลิงขยะ   

 

นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดก้ระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รใหใ้ส่ใจสิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
ผ่านสือภายในและโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน ทีจดัขึนอย่างต่อเนือง ในปี 2562  ได้มีการปรับเปลียนรูปแบบ 
ใหน่้าสนใจ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  เพือใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด ผ่าน 4 โครงการหลกั ดงันี 
 โครงการเรารักษ์โลก  

โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ ้าแทนถุงพลาสติก สร้างจิตสํานึกในการใส่ใจรักษ์
สิงแวดลอ้ม และการรู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน โดยจดักจิกรรมเป็นระยะตลอดปี 2562 ดงันี 

 
Exhibition 

ใหค้วามรู้ดา้น
สิงแวดลอ้ม 

กิจกรรม Shirt to 
Shop Workshop 
กจิกรรมประดิษฐ์ 
ถุงผา้จากเสือยืด 

มือ 2 
 

กิจกรรม We Market  
Green Market  

รณรงคใ์หพ้นกังานใช้
ถุงผา้เพือช็อปปิงใน

กจิกรรมออกร้านของ
พนกังาน  

 

รับบริจาคถุงกระดาษ/ ถุงผ้าเพือมอบให้กับ รพ.4 
แห่ง จาํนวน  

2,000 ใบ ไดแ้ก ่
โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค ์โรงพยาบาล
กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ โรงพยาบาลปากนาํ   

หลงัสวน จ. ชุมพร โรงพยาบาลนานอ้ย จ. น่าน 
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 โครงการปันกนัอ่าน 
โครงการรับบริจาคหนังสือ เพือมอบให้กบัมูลนิธิกระจกเงา เพือส่งเสริมให้พนักงาน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า และร่วมแบ่งปันความรู้ดว้ยการบริจาคหนงัสือมือ 2   นาํไปสร้างประโยชน์และเติมความรู้ให้กบัผูอื้นใน
สังคมไดอ้ย่างไม่รู้จบ  
โดยบริษทัฯ ไดส่้งมอบหนงัสือใหก้บั “มูลนิธิกระจกเงา” จาํนวนกว่า 4,000 เล่ม เพือส่งต่อกบัเด็กทีขาดแคลนต่อไป  

 โครงการ Clean & Clear               
โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามยั โดยการแยกทิงขยะ ซึงจดัขึนมาตังแต่ปี 2560 และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนือง 
เพือปลูกฝังนิสัยทีดีในการแยกทิงขยะ ทงัขยะเปียก, ขยะแหง้ และขยะรีไซเคิล เพือใหเ้กดิการใชท้รัพยากรทีคุ้มค่า
และเกดิประโยชนสู์งสุด  

 โครงการ 5 ส./ Big Cleaning Day 
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมทีดีในสถานทีทาํงาน ซึงจัดขึนเป็นประจาํทุกปี เพือ
เสริมสร้างความสุข เพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ทงันี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้น หวัขอ้ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 

  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏบัิต ิ
 

บริษทัฯ 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 

 
  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกยีวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ  โดยบริษทัฯ มีแนวทางในการ
ดาํเนินการเกียวกบัเรืองดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทําความผิดเกียวกบั
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนักงาน
เพือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ทีละเมิดลิขสิทธิ  หรือไม่เกยีวขอ้งกบัการทาํงาน    
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  การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
เพือสร้างความยงัยืนใหก้บักจิการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีเกยีวข้องให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ
และโปร่งใส  และได้จัดให้มีช่องทางสําหรับผู ้มีส่วนไดเ้สียสามารถส่งข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน อันเป็น
ประโยชน ์และสร้างมูลค่าเพิมใหก้บับริษทัฯ ได ้  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail)  ตามทีอยู่ทีไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  (Contact Us) 
ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 

 

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
99/1 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

  หรือส่ง e-mail ไปที  Nantana.K@samartcorp.com 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบ วิเคราะห ์ ข้อมูลตาม
ขนัตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป 

 

  ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ  ยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยไดส้นบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียหากพบการกระทาํใดๆ 
ทีผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรือ
อาจกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกบ่ริษทัฯ รวมทงักรณีทีถูกละเมิดสิทธิ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด
ดงักล่าวแกบ่ริษทัฯ ได ้ โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/หลกัฐานทีเกยีวข้องกบัการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรืองแจ้ง
เบาะแสทีบริษทัฯ กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  โดยหากมีการระบุชือและนามสกุลของผูแ้จ้ง   
มาดว้ย กจ็ะเป็นประโยชนก์บับริษทัฯ มากขึน  เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอ้มูลเพิมเติม  

 

ขนัตอนดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะหข์อ้มูล 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ทีรับผิดชอบเบืองตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทังจากพยานเอกสารและพยาน
บุคคล เมือเห็นว่ามีมูลการกระทาํผิด ให้เสนอเรืองต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO) เพือพิจารณาตังคณะกรรมการ
สอบสวน 

 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย หัวหน้างานหรือตัวแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานตน้สังกดั มีหนา้ทีรับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกยีวกบัการกระทาํผิด รวมทงั
รวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมด เพือใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบทีมีต่อบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) เพือพิจารณาสั งการให้ดาํเนินการ
และฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

 

ทงันีบริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแกผู่ใ้ดทงัสิน 
  
ทังนี บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พนัธกจิ นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัฯ 
(www.samartcorp.com) และไดมี้การสือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิให้กบัผูบ้ริหารและพนักงาน
ของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด
โปสเตอร์ทีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ   นอกจากนันได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าที
สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดยึ้ดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
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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  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3   ท่าน    ดงันี 

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

 นางสาวนนัทนา คะงุ่ย   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ  (*) กรรมการตรวจสอบมีจํานวนไม่น้อยกว่า  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 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มี
คุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนนัตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการ
ตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกนิ 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกนิวาระทีกาํหนดมิได้ทาํให้
ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทงัตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ย  
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เชือถือไดแ้ละทนัเวลา 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตงั โยกยา้ย 
เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกยีวกบัการตรวจสอบ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากาํลัง และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบในส่วนทีมีนยัสาํคญั  
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4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์  และ
กฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

6. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง 

7. พิจารณารายการทีเกยีวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. รวมทังกฎหมายทีเกยีวข้องซึงมีผลบังคับใช้กบั
บริษทัฯ และ/หรือธุรกจิของบริษทัฯ  ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมีข้อมูลอย่างน้อยตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9. ทบทวน ขอบเขต อาํนาจหนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์
10. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกยีวขอ้ง เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที 
11. มีอาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

โดยบริษทัฯ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกดิขึน 
12. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  8  ท่าน   ดงันี 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3.     นายจง    ดิลกสมบติั  กรรมการ 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
5. นายธีระชยั    พงศพ์นางาม กรรมการ 
6. นางผ่องศรี   สลกัเพชร กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สว่างภูวนะ กรรมการ 
8. นางสาวโชติกา    กาํลูนเวสารัช กรรมการ 

   
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั ทีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังเข้า
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง   

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน ์พนัธกจิ  กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกจิ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจ

บริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 
2. ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  เพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้  
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ทีได้กาํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พิจารณา และใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ กอ่นเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 

 

124 

5. กาํหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน  รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน และผูบ้ริหาร
ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กอ่นนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

6. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทัฯ เรือง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานทีสาํคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํ 
8. ทบทวน ขอบเขต อาํนาจหนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  
9. ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

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

หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  
 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกจิการทีเกยีวข้องกบัการบริหารงานทัวไปของบริษทัฯ เพือให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทัฯ  เรือง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใดๆ ทีไดรั้บมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ  มติทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

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

 

3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ     ณ  วนัที  31  ธันวาคม   2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  4  ท่าน   ดงันี 

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

 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ    เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังเข้า
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ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกจิการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

 
หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริษทัฯ จดัตังขึน รวมทังผูบ้ริหาร
และพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชนั 
3. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัทีสาํคญัๆ ของบริษทัฯ ตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทีดี 
4. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอย่างสมาํเสมอ 
5. เสนอแนะขอ้กาํหนดทีเกยีวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ขอ้พึงปฏิบติัทีดีแกก่รรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษทัฯ 
6. ดูแลใหน้โยบายกาํกบัดูแลกจิการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนือง และเหมาะสม 
7. ทบทวนหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของบริษทัฯ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะเพือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
9. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2562  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 ้
โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการแต่งตงักรรมการทดแทนในกรณีทีตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพือพิจารณาแต่งตงัต่อไป  

 
หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    
1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  และกรรมการบริษทัฯ เพือนาํเสนอ

ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ ในกรณีทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ 
และในกรณีอืนๆ 

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

3. กาํหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
ผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ เพือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4. กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย ์
หรืออืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้
สอดคล้องกบักลยุทธ์  และเป้าหมาย รวมทังผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. ทบทวน หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์  
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6. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
5) คณะกรรมการบริหารความเสียง   ณ  วนัที   31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ท่าน   ดงันี 
 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
3. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 
4. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม กรรมการ 
  

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

โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะทาํงาน ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการบริหารความเสียงมอบหมาย 
 

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

 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกจิทีชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสียงทีสําคัญ พร้อมทังกาํหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสียงนนั และระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทัฯ (Risk Appetite) 

2. กาํหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสียง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณาอนุมัติ ใช้เป็น
แนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทงันี ตอ้งครอบคลุมความเสียงอย่างนอ้ย 4 ประการ   ดงันี 
1. ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) 
2. ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 
3. ความเสียงดา้นกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 
4. ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3. กาํกบัดูแลใหม้นัใจว่ามาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอย่างทวัถึง และพนกังานไดป้ฏิบัติตามมาตรการเหล่านัน อย่าง
ต่อเนือง 

4. ทบทวน หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 
5. จดัใหมี้การประเมินและทบทวนความเสียหายทีอาจเกดิขึนอย่างเป็นระบบและต่อเนือง เพือใหม้นัใจว่าการสํารวจความ

เสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกจิ 
6. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงใหเ้กดิขึนอย่างต่อเนืองทวัทงัองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
7. จดัใหมี้ความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอกเกยีวกบัเรืองทีตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรณีทีมีความ

จาํเป็น 
8. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน    ณ  วนัที   31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7  ท่าน   ดงันี 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายจง   ดิลกสมบติั   กรรมการ 
3. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์   กรรมการ 
4. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์     กรรมการ 
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5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม   กรรมการ 
6. นางผ่องศรี    สลกัเพชร   กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สว่างภูวนะ กรรมการ 

 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการเพือความยงัยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
แต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ซึงกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ
หนึง  

 
หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอย่างยงัยืนทีสอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกจิทังใน
ดา้นเศรษฐกจิ สังคม และสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวสัดิภาพในการทาํงานของ
พนกังาน การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน และการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพืนทีตังของบริษทัฯ 
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันา
เพือความยงัยืน 

4. ทบทวน หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 
5. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 
ทังนี คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสมําเสมอ  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึง
สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการประชุม และจํานวนครังการเข้าร่วมประชุมสําหรับปีทีผ่านมาได้ในหัวข้อ  
“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 การสรรหากรรมการอสิระ  กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 

การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   พร้อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีความรับผิดชอบ   
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ดงันี   

 

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จะดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดย
พิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ พิจารณาความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ ทงัเพศ อายุ เชือชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชียวชาญจาํเป็นทียงัขาด   เพือให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และใชฐ้านขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย รวมทังดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีกาํหนด เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงัหรือเสนอขออนุมติัแต่งตงัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. การเลือกตังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดไว ้ ซึงสอดคล้องกบั
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กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ ก.ล.ต. เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ  เพือนําเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติั ในกรณีทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระและใน
กรณีอืนๆ 

3. การพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวติั
การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษทัจดทะเบียนทีกรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่ง ซึงไม่เกนิ 5 
บริษทัจดทะเบียน และการสนบัสนุนในกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

4. การแต่งตงักรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกยีวข้อง ซึงจะต้องมีความโปร่งใส
และชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ มีดงันี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิ
กว่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 

โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลในทีประชุมผูถื้อหุน้ เพือเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง 
 

กรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากสาเหตุอืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตังบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน ทงันี มติการแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู่ 

 5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถทีเหมาะสม 
องคป์ระกอบของกรรมการชุดย่อยทงัคณะ และเกณฑก์ารดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการ และ
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริมจากการสรรหาบุคคลทังภายใน
และภายนอกทีมีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัลักษณะ
สาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณา
เห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  เพือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงั 
 

 แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคัญของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ในกรณีทีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร  
ว่างลง   ซึงนอกจากบริษทัฯ จะตังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอ
บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัฯ ยงัได้จัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงขึน  
โดยพิจารณา  คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสม และมีศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าทีในตาํแหน่งผูบ้ริหารดังกล่าว  และพฒันาเพือ
เตรียมความพร้อมใหส้ามารถรองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต   ทงันีเพือสร้างความเชือมันให้กบันักลงทุน  ผูถื้อหุ้น ตลอดจน
พนักงาน ว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที  โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 
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นอกจากนี บริษทัฯ สนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารเพือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกยีวขอ้ง และเพือใหมี้โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูง
สาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 
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
คณะกรรมการบริหาร  ในกรณีทีผลประกอบการมีปัญหามาก  จะถูกกาํหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพือเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอย่างใกลชิ้ด  
 

สําหรับระบบควบคุมภายใน  บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ต้องกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย  บริษทัฯ จะมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร   กรณีทีบริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน  ซึงมีความเสียงทีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ได้รับความเสียหาย   
คณะกรรมการบริหารจะสังใหป้รับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสาํหรับประเด็นดังกล่าวทันที    ทังนี หากบริษทัย่อยมีการทาํ
รายการใดๆ ทีตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งซึงตอ้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัย่อย  เช่น  การเพิมทุน  การลดทุน หรือการเลิกบริษทัย่อย  เป็นตน้  รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพืออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยต่อไป 
       
เมือมีการจดัตงับริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอืนอย่างมีนยัสาํคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงตังแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่
เกนิร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิมเติมมีนัยสําคัญต่อบริษทัฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทาํ shareholders’ 
agreement หรือขอ้ตกลงอืน ทีมีความชดัเจนเกยีวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ การติดตาม
ผลการดาํเนินงาน เพือสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 
 

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
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หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  และเพือใหม้นัใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นทีรับทราบและปฏิบติัตาม  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนด
ช่วงเวลาการหา้มซือ-ขายหุน้ทงัปี  กอ่นเปิดเผยงบการเงินใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า    โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยัง
ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรืองดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครัง  อย่างไรก็ตาม ในปีทีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ทงันีบริษทัฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรือง
ดงักล่าวใหพ้นกังานของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์  โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการประจาํสัปดาห ์
และติดโปสเตอร์ทีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  รวมทงั  ไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ทีในการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ ทงัของตนเอง คู่สมรส หรือผูที้อยู่กนิดว้ยกนัฉันสามีภรรยา  และบุตรทียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึงบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกนิร้อยละ  30  ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของนิติ
บุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผูที้อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนัน ต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์และ
สัญญาซือขายล่วงหนา้ อนัเนืองมาจากการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีเกดิรายการ รวมทัง
บทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์
และสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู ้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพืออาํนวยความ
สะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนัน 
บริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้การรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง อย่างไรกต็าม หากเกดิกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทําหนังสือ
ตักเตือน เพือหลกีเลยีงการประพฤติซําในเรืองดังกล่าว 
 
ในกรณีทีเกดิรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้เกยีวขอ้งเปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  และหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง   กอ่นนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัทุกครังกอ่นทาํรายการ  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทปีระชุมเพือร่วมพิจารณา  และออกเสียงลงมติ
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. การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ  และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํปี
ทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง   โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้นาํหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  หรือ  
Corporate Governance Code (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบับริบททางธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทงับริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการ
บริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย 
   
โดยทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังท ี1/2562 ซึงประชุมเมือวันท ี26 กมุภาพันธ์ 2562  และครังที 2/2562 ซึงประชุมเมือวันท ี
13 พฤศจิกายน  2562  ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนําหลกัปฏบัิติตาม CG Code มาปรับใช้ รวมทังได้ปรับปรุงแกไ้ขนโยบาย
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การกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรมธุรกจิ  และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยใหค้รอบคลุมการปฏิบติัตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 
(CG Code)  อย่างไรกต็าม สาํหรับหลักปฏิบัติทียงัไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ นัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการพิจารณา และนาํเสนอมาตรการทดแทนทีเหมาะสมต่อไป 
 

 7. การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีีในเรืองอืนๆ  
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของสํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด รวมทังยงัได้
ปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทยดว้ย สาํหรับส่วนทียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว บริษทัฯ ได้นาํหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ธุรกจิของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี 
  

 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 ี3 การคาํนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ยงัมิไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ได้
จดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคมไวเ้ป็นส่วนหนึงในรายงานประจาํปี 
 

 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 

2. บริษทัฯ ไม่มีกรรมการอิสระทีเป็นผูห้ญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษทัฯ  อย่างไรกต็าม บริษทัฯ มีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารซึง
เป็นผูห้ญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษทัฯ  1  ท่าน  ทงันีบริษทัฯ มิไดมี้การกดีกนัทางเพศแต่อย่างใด  

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึงน้อยกว่าตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดีที
กาํหนดไวที้มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนของกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 
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60.0  ซึงนอ้ยกว่าหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีทีกาํหนดไวที้ร้อยละ 66  เนืองจากในปี 2561 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงักรรมการทีเป็น
ผูบ้ริหารเพิมเติมอีก 1 ท่าน ทาํให้บริษทัฯ มีกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการทีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน 

4. บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: 
CAC) อย่างไรกต็าม ในปี 2558 บริษทัฯ ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพือประเทศไทย (Partnership 
Corruption for Thailand: PACT) เพือเขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต  
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพือความยงัยืน) 
 

นโยบายและภาพรวม 
 
บริษทัฯ เชือมนั และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาธุรกจิอย่างเป็นระบบและยงัยืน การเพิมคุณค่าระยะยาวให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียทีเกยีวข้องทุกฝ่ายทัง
ภายในและภายนอกองคก์ร ตงัแต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้  และชุมชน ฯลฯ  เพือนาํไปสู่การพฒันาธุรกจิอย่างยงัยืน  บริษทัฯ ในฐานะสมาชิกทีอยู่
ร่วมในสังคม  จึงมุ่งมนัทีจะสร้างผลกระทบในทางบวกใหแ้กชุ่มชน เพือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้   คณะกรรมการบริษทัฯ จึง
ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนขึน  เพือกาํหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อมของ
บริษทัฯ อย่างเป็นรูปธรรม อนัจะนาํมาซึงแนวทางในการติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผลการดาํเนินงานดา้น CSR  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2  ครัง  ทงันี บริษทัฯ จะพฒันาเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมตาม
แนวทางทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กาํหนด  เพือ
นาํไปสู่การพฒันาธุรกจิอย่างยงัยืนต่อไป  
 
หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 
1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอย่างยงัยืนทีสอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกจิทังในด้านเศรษฐกจิ สังคม 

และสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 
2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัการดา้นแรงงานและพนกังาน สวสัดิภาพในการทาํงานของพนักงาน การพฒันาและ

ฝึกอบรมพนกังาน และการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพืนทีตังของบริษทัฯ เพือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพือ
ความยงัยืน 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 
4. ทบทวนหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 
5. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน   
1. ดาํเนินธุรกจิบนพืนฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการพฒันาเพือความ

ยงัยืน โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั 
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพือใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และเวลาส่วนตัวเพือทาํประโยชน์

ใหแ้กชุ่มชนส่วนรวม 
3. ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพือความยงัยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดลอ้ม ใหท้วัถึงทงัองคก์ร 
4. ส่งเสริมใหมี้โครงการ  หรือกจิกรรมเพือสังคมและสิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ในการพฒันาเพือความยงัยืน บริษทัฯ มีการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็น

ดา้นการพฒันาอย่างยงัยืนตามระดบันยัสาํคญั เพือดาํเนินการอย่างเหมาะสม  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน ์และพนัธกจิ ทีแสดงถึงการคาํนึงถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียทีสาํคญั ซึงเป็นส่วนหนึงในการดาํเนินธุรกจิปกติ ดงันี 
 

 วิสัยทศัน์ 
 

 กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมนัเสนอสินคา้และบริการทางดา้นเทคโนโลยีทีกา้วไกล เพือนาํมาซึงความเจริญทียงัยืนและคุณภาพชีวิตทีดียิ งขึน 
 

  พันธกจิ 
องค์กร เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดาํเนินงานใหมี้ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม  
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ลูกค้า นาํเสนอบริการทางดา้นเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม และอืนๆ ดว้ยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพือตอบสนองความต้องการ และ
กอ่ใหเ้กดิ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  

พันธมิตร เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ทแีข็งแกร่ง เพือแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกนั  
พนักงาน เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แกพ่นกังาน  
ผู้ถือหุ้น เสริมสร้างรายไดที้มนัคง ยงัยืน เพือมอบ ผลตอบแทนทคุ้ีมค่า และต่อเนืองแกผู่ถื้อหุน้  
สังคมชุมชน เสริมสร้าง “คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกจิกรรมทีเกดิประโยชนอ์ย่างต่อเนือง 

 
สาํหรับรายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการดาํเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีทีผ่านมา บริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นส่วน

ของ “การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกจิ” 
 

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 
 บริษทัฯ ดาํเนินงานเพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน  และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มทีไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สามารถดูรายละเอียดไดที้หมวด “การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” 
และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.samartcorp.com โดยนโยบายดงักล่าวยึดหลกัในการปฏิบติั 9 ประการ คือ 
 

1. การกาํกบัดูแลกจิการทีดี 
2. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
8. การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึงไดจ้ากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
1. การกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
 

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลทดีีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  ยึดมันในความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การกาํกบัดูแลกจิการทีดีเป็นปัจจยัพืนฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้
เกดิความโปร่งใส เพิมความน่าเชือถือใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กยีวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กจิการ   ดงันนัคณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายเกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีและจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ ทีเป็นลายลักษณ์
อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ   
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ซึงเป็นหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ทีดูแลใหบ้ริษทัฯ กรรมการ และผูบ้ริหาร
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมทงักฎหมายอืนๆ ทีเกยีวขอ้ง ซึงในปี 2562   บริษทัฯ ไดด้าํเนินการทีเกยีวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกจิการ
ทีดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นเรือง “การกาํกบัดูแลกจิการ” 
 

   ทงันี ในปีทีผ่านมา  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี  เป็นผลใหบ้ริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)(“SAMART”) 
และบริษทัย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  อีก  2  แห่งคือ  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”)  และ บริษัท 
สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“SDC”) รวมถึงบริษทัย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ  คือ  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 
(มหาชน) (“OTO”) ไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกจิการ ในปี 2562 ดงันี 
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1) ผลการประเมินด้านการกาํกบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน  ประจําปี 2562 
 SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO  ไดรั้บผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัจด

ทะเบียนทงัหมด 677 บริษทั  ซึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบัสาํนกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 
SAMART, SAMTEL, SDC  และ OTO ไดรั้บการประเมินในระดบั  4 TIA  ทงั  4 บริษทั โดยมีบริษทัจดทะเบียนทีเข้ารับการประเมิน

ทงัสิน  672  บริษทั  จากการจดัทาํโครงการของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 

มุ่งมันในการดําเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม  และมีจริยธรรม  ใส่ใจการปฏบัิติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินธุรกจิและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกจิ สําหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทาํงานด้วยความซือสัตย ์ สุจริต  และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  คุณภาพ  
คุณธรรม และเป็นธรรม  รวมทงัครอบคลุมในเรืองของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ได้แก ่ ผูถื้อหุ้น  พนักงาน  ลูกค้า  คู่แข่ง    คู่ค้า  เจ้าหนี  
ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม  โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทีครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชนที์ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอย่างทวัถึง ไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ยึดถือปฏิบติั  โดยไดเ้ปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ (www.samartcorp.com)   นอกจากนนั คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าทีสอดส่องดูแล
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดยึ้ดถือปฏิบติัตามจริยธรรมของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด    ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรือง    
“9. การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใตห้วัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ” 

 
3. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 
 

ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ    ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
กาํหนดใหมี้นโยบายการต่อตา้นการทุจริตขึน เพืออนุมติัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั  โดยนโยบายดงักล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ  
 ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 
 การบริจาคเพือการกุศลและเงินสนบัสนุน  
 การรับและใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชนอื์นใด  

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

 
นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดบทลงโทษการกระทาํใดๆ ทีฝ่าฝืนตามนโยบายดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม จะได้รับการพิจารณา
ทางวินยัตามระเบียบทีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทาํทีผิดกฎหมายดว้ย 

 
ซึงผลจากการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีทีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีการกระทาํผิดด้านทุจริต หรือกระทาํผิดจริยธรรมพบเพียง
ขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบัติของบริษทัฯ ซึงได้มีการแกไ้ขและชีแจงระเบียบปฏิบัติทีถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว 
นอกจากนี ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนืองจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ และไม่มีกรณีเกยีวกบัชือเสียงในทาง
ลบของบริษทัฯ อนัเนืองมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ทีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 
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โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวทีได้รับอนุมัติไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ และเว็บไซต์ www.samartcorp.com 
เพือใหพ้นกังานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทงันี รายละเอียดเกยีวกบันโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดาํเนินการ
เกยีวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีทีผา่นมา ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในเรือง  “11. การควบคุมภายใน  การบริหาร
จัดการความเสียง และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน” 
 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

ให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน  ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏบัิต ิส่งเสริมความ เสมอภาค  ไม่แบ่งแยก
เพศ  และชนชัน  ไม่ใช้แรงงานเด็ก 

บริษทัฯ ยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดสิทธิ มนุษยชนโดย
เคร่งครัด ในทางกลบักนับริษทัฯ จะสร้างองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนพร้อมทังปลูกจิตสํานึกให้พนักงานของบริษทัฯ ยึดถือและปฏิบัติตาม 
โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิเพือใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัดงันี  

 
 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัฯ ใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอืนที 
ไม่เกยีวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มือไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
- บุคคลย่อมอา้งศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าทีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน 

 
 การปฏบัิติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ 
อายุ และการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรติซึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าทีการงานตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษทัฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ  

- บริษทัฯ ใหโ้อกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และ
ใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิมเติมทงัในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสันและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- ในการปฏิบติัหนา้ทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นเกยีวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา 

เพศ อายุ การศึกษา หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรือการกระทาํทีไม่เป็นธรรม 
- ใหเ้กยีรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 
5. การปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ดําเนินการเพือให้เกดิความปลอดภัย  และสุขอนามัยในการทํางาน  และกําหนดเงือนไข  รวมทังสภาพการจ้างงานทีเหมาะสมตามกฎหมาย
แรงงานพืนฐาน  ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะของบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทดี ี  

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทัฯ เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษทัฯ  บริษทัฯ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  และหลักจริยธรรม  เพือสร้างความยุติธรรม ความมันคงและความสงบสุขในสังคม  
บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย และสวสัดิการทีเหมาะสมและเป็นธรรม  
ในดา้นต่างๆ อาทิ 
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1. เคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นหัวข้อ “9. การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ 
“9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”  เรือง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏบัิต”ิ  
 

2. กาํหนดใหมี้ “นโยบายสวัสดกิารและผลตอบแทน”  โดยคาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนกังานใหพ้นกังานปฏิบติังานเต็มความสามารถ  มีความ
เป็นธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบติัทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะหค่์างานใหมี้ความเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบั
ระดบัหนา้ทีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ และอยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัไดห้รือเท่าเทียมกบัอตัราค่าจา้งค่าตอบแทน
ของบริษทัชันนาํอืนๆ   โดยปีนีได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทนแก่
พนกังานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกจิ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัทังระยะ
สันและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว และเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรือร้องทุกข์
เกยีวกบัการทาํงาน ซึงข้อเสนอแนะหรือ ข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพือให้เกดิ
ประโยชนแ์กทุ่กฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 
 

 ในส่วนของสวสัดิการต่างๆ บริษทัฯ จดัใหมี้การประกนัชีวิตหมู่ใหก้บัพนกังานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี มีการจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ เพือเป็นหลกัประกนัความมนัคงในชีวิตการทาํงาน มีประกนัสังคมให้กบัพนักงาน มีการจัด
เงินกูยื้มกรณีประสบอุบติัภยัหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกก่รรม การจัดให้มีสถานทีออกกาํลัง
กาย รวมทงัมีส่วนลดในการซือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นเรือง “การกาํกบัดูแลกจิการ” ภายใต้
หวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ” เรือง “นโยบายการปฏบัิติต่อพนักงาน”  
 

3. กาํหนดใหมี้ “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายและระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย  รวมทงัดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพือใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชีวิต และสุขอนามยั
ของพนกังาน รวมถึงการเสริมสร้างในดา้นสุขภาพ เพือให้พนักงานมีพลานามัยทีสมบูรณ์แข็งแรง นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจ
รักษาพยาบาล และใหบ้ริการทางการแพทยเ์บืองตน้ รวมทงัใหบ้ริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และมีการตรวจสุขภาพประจาํปี   

 

สําหรับทางด้านความปลอดภัยได้จัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  มีการแต่งตังเจ้าหน้าทีความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูก
จิตสาํนึกเกยีวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกดิอัคคีภัยเป็นประจาํทุกปี ใช้ระบบ
สแกนนิวมือ เขา้ – ออก ประตูสาํนกังาน  
 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นเรือง “9. การกาํกบัดูแลกจิการ”  ภายใต้หวัขอ้  “9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ”  เรือง  “นโยบายการปฏบัิติต่อ
พนักงาน”  
 

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

2) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  
 นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล       
 การพฒันาและจดัการความรู้ในองคก์ร                                                                                                                                                                                                                     
 นโยบายรักษาผูมี้ศกัยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
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 รายละเอียดเกยีวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรือง “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “8.5 
บุคลากร” เรือง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” 

 
 บริษทัฯ ตระหนักเสมอว่าบริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวนันี กด็้วยความร่วมมือจากพนักงาน ดังนัน บริษทัฯ จึงให้

ความสาํคญัอย่างยิงต่อการสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน โดยปีทีผ่านมาไดมี้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือให้พนักงาน
มีส่วนร่วม  อาทิ 

 
- โครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box” เพือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงานทุก

ระดบั รวมทงัการสือสารภายในองคก์รแบบ 2 ทาง(Two-way Communication) เพือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลียนแนวคิดมุมมอง 
นาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรคข์องพนักงานและนําผลทีได้ไปปรับปรุงแนวทางดาํเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน  
 

นอกจากนนับริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดบัภายในองคก์รระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน รวมทังได้
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเนน้การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการประสานงานและการทาํงาน
ร่วมกนัอย่างมืออาชีพ ในปีทีผ่านมา บริษทัฯ จึงจัดทาํกจิกรรมต่างๆ มากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครัง การจัดกจิกรรมเพือ
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกจิกรรมสานสัมพนัธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น กจิกรรมเชือมความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รต่างๆ และชมรมกฬีา ชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอืนๆ ฯลฯ 
 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 
ให้ความสําคญัในการผลติสินค้าและบริการทมีีคุณภาพ และความปลอดภัย 
 
บริษทัฯ เชือมนัในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมนัใจอย่างต่อเนืองใหก้บัลูกคา้  ซึงเป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ อย่างต่อเนือง จึง
ไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี 

 
1. มุ่งมนัทีจะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยู่เสมอเพือสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการทีมีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาทีเป็นธรรม 
3. ใหข้อ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งแกลู่กคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกนิความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเกยีวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือเงือนไข

ใดๆ ของสินคา้หรือบริการนนัๆ 
4. จดัใหมี้กระบวนการทีสามารถใหลู้กคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการใหบ้ริการทีไม่เหมาะสม เพือทีบริษทัฯ จะได้ป้องกนั 

/ แกไ้ขปัญหา ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 
5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.      รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชนส่์วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ในอนัทีจะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้กบับริษทัฯ ใหย้งัยืนสืบไป 
 
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้นเรือง “9. การกาํกับดูแลกิจการ”  ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”  เรือง “นโยบายการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า” 

 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 
ให้การสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมทงัพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม 
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บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่า  บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวนันี กด็้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม   ดังนัน
บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัยิงต่อการสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญให้แกชุ่มชนและสังคมไทย โดยทีผ่านมา ได้มี
การดาํเนินกจิกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 
1. การสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองคก์ร ทงัภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดับ เพือสร้างความสัมพนัธ์ทีดีและสามารถ

ประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม  
2. การมอบสิงปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพือดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยัของชุมชน อาทิ การสร้างที

พกัผูโ้ดยสารรถประจําทางบริเวณหน้าทีทําการบริษัทฯ การบริจาคเสือกนัฝนและเสือสะท้อนแสงแกต่าํรวจจราจรในพืนที สถานี
ตาํรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสิต  การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกฬีา แกโ่รงเรียนในบริเวณ
ใกลเ้คียง   การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทานแกผู่ย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิงของจาํเป็นเพือช่วยเหลือผูป้ระสบภัย เช่น การจัดหาเรือให้แกห่น่วยงานราชการ เพืออาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสาํนึกใหแ้กพ่นกังานในองคก์รเกยีวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้มผ่านสือและกจิกรรมภายในอย่าง
ต่อเนือง 
 

โดยกจิกรรมต่างๆ แสดงไวแ้ลว้ภายใตห้วัขอ้ “กจิกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม” 
 

8. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 
 

ดําเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม จึงไดยึ้ดหลกัปฏิบติั ดงันี 
1. ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกยีวกบัความปลอดภยั รวมทงัการเป็นพลเมืองดี  ในการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  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 ใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มแกสั่งคมและองคก์รต่างๆ รวมทงัดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสิงแวดลอ้ม เพือ

สร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
3. บริษทัฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มแกพ่นกังาน เพือให้เกดิความเข้าใจถึงความสําคัญของการ

ดูแลสิงแวดลอ้มโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง เพือใหร้ะบบการจดัการสิงแวดล้อมดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กจิกรรมดงันี 
  

  การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงสิงแวดล้อม  
เรามุ่งการพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษแ์ละมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิงแวดล้อม  รวมทงัการนาํเสนอบริการ
ทางดา้นการสือสารโทรคมนาคมทีใส่ใจสิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าแกอ่งคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกจิทีมีวิสัยทัศน์
สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก ่
 โครงการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละกกัเกบ็พลงังานไฟฟ้า) ในพืนทีโครงการ

อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  อนัเนืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 แห่ง คือ ตาํบล   ทุ่งขนาน  อาํเภอ
สอยดาว, ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  และตาํบลเกาะยาวใหญ่,  ตาํบลพรุใน อาํเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา 
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 โครงการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคาร ของสาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต 
 โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นโครงการอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยให้ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหญ่ สามารถบริหาร

จดัการไฟฟ้าใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด  
 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยคดัแยกขยะและผลิตเชือเพลิงขยะ   
 

การสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
การกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รใหใ้ส่ใจสิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ผ่านสือภายในและโครงการรณรงค์ประหยดั
พลงังาน ทีจดัขึนอย่างต่อเนือง ในปี 2562  ไดมี้การปรับเปลียนรูปแบบ ให้น่าสนใจ สอดคล้องกบัสถานการณ์  เพือให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
ผ่าน 4 โครงการหลกั ดงันี 
 

 โครงการเรารักษ์โลก  
โครงการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก โดยหนัมาใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก สร้างจิตสาํนึกในการใส่ใจรักษสิ์งแวดลอ้ม และการรู้จกั
ช่วยเหลือแบ่งปัน โดยจดักจิกรรมเป็นระยะตลอดปี 2562 ดงันี 
 

Exhibition 
ใหค้วามรู้ดา้น
สิงแวดลอ้ม 

กจิกรรม Shirt to Shop 
Workshop 

กจิกรรมประดิษฐ ์
ถุงผา้จากเสือยืดมือ 2 

 

กจิกรรม We Market  
Green Market  

รณรงคใ์หพ้นกังานใชถุ้งผา้
เพือช็อปปิงในกจิกรรมออก

ร้านของพนกังาน  
 

รับบริจาคถุงกระดาษ/ ถุงผ้าเพือมอบให้กบั 
รพ.4 แห่ง จํานวน 2,000 ใบ ไดแ้ก ่
โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปากนาํหลงัสวน จ. ชุมพร

โรงพยาบาลนานอ้ย จ. น่าน 
         

 โครงการปันกนัอ่าน 
โครงการรับบริจาคหนงัสือ เพือมอบใหก้บัมูลนิธิกระจกเงา เพือส่งเสริมใหพ้นกังาน รู้จกัใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่า และร่วมแบ่งปัน
ความรู้ดว้ยการบริจาคหนงัสือมือ 2   นาํไปสร้างประโยชนแ์ละเติมความรู้ใหก้บัผูอื้นในสังคมไดอ้ย่างไม่รู้จบ  

 

โดยบริษทัฯ ไดส่้งมอบหนงัสือใหก้บั “มูลนิธิกระจกเงา” จาํนวนกว่า 4,000 เล่ม เพือส่งต่อกบัเด็กทีขาดแคลนต่อไป  
 

 โครงการ Clean & Clear               
โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามยั โดยการแยกทิงขยะ ซึงจดัขึนมาตงัแต่ปี 2560 และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนือง เพือปลูกฝังนิสัยทีดีใน
การแยกทิงขยะ ทงัขยะเปียก, ขยะแหง้ และขยะรีไซเคิล เพือใหเ้กดิการใชท้รัพยากรทีคุม้ค่าและเกดิประโยชนสู์งสุด  
 

 โครงการ 5 ส./ Big Cleaning Day 
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มทีดีในสถานทีทาํงาน ซึงจดัขึนเป็นประจาํทุกปี  เพือเสริมสร้างความสุข เพิม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 

9.      นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทมีคีวามรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งพัฒนาและนําเสนอ
นวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพือยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิงแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 

โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กจิกรรมสาํคญัที “กลุ่มบริษัทสามารถ” ดาํเนินการมาอย่างต่อเนืองเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพือมุ่ง
ส่งเสริมใหเ้ยาวชน และคนรุ่นใหม่ ไดเ้กดิการพฒันาความคิด ความสามารถ  อนันาํไปสู่การสร้างนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี  และต่อยอดสู่
การเป็นผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยี ซึงหลังจากการประกวดในแต่ละปีสินสุด บริษทัฯ ได้เผยแพร่ผลงานต่างๆ ทีเข้ารอบและชนะการ
ประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกจิกรรมและสือโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือง ทังนี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชยใ์ห้แกผู่เ้ข้าร่วม
ประกวดแลว้ ยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้กน่กัพฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีทีผ่านมา มีจาํนวนข่าวสารเกยีวกบัโครงการฯ 
และผลงานทีถูกเผยแพร่ผ่านสือสิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน ์และสือออนไลน ์จาํนวนรวม 74 ข่าว  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 
 

 

141 

การดําเนินธุรกจิทมีีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากการดาํเนินธุรกจิตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทาํให้ในปีทีผ่านมาบริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่
ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด   
 
กจิกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม 
เพือความชดัเจนในการดาํเนินโครงการเพือช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)   กลุ่มบริษทัสามารถจึงได้กาํหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบการ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อนัประกอบดว้ยโครงการและกจิกรรมต่างๆ ดงันี 

การสร้างคนคุณภาพ   

1.  โครงการ SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจัดประกวดนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ 
เสริมทักษะวิชาชีพ Samart Innovation Award 2019 จัดต่อเนืองเป็นปีที 17 โดยบริษทัฯ ได้ประสานความร่วมมือกบั สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดําเนินโครงการ Young Technopreneur (เถ้าแกน่้อยเทคโนโลยี) กอ่ให้เกดิประโยชน์ต่อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี 

 
 สนบัสนุนเงินรางวลั Samart Innovation Award 2019  

 

รางวัลชนะเลศิ   
“สุดยอดนักคดินักพัฒนาต้นแบบ” 

200,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลศิ  2 รางวัล 
80,000 บาท และ 50,000 บาท 

ตามลาํดับ 

ทนุ Start Up Funds 
ทมีละ 30,000 บาท 

สําหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 9 ทมี 

 

 การสนบัสนุนการพฒันาเรียนรู้ เสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการ  
 

คอร์สอบรม 36 ชัวโมง 
ด้วยหลกัสูตรทคีรอบคลมุและเหมาะสม 

 

มีทปีรึกษาทใีกล้ชิด 
มีผู้เชียวชาญและประสบการณ์ตรง  

ให้คาํแนะนําอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ 

โอกาสในการนําเสนอผลงาน 
ต่อลูกค้า และนักลงทนุ 

 
 สนบัสนุนในเชิงธุรกจิอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอด 8 ปีทีผ่านมา (ปี 2555-2562)  

 
1,200 คน 

ทบีริษัทฯ ได้สร้างให้เกดิ
นักพัฒนารุ่นใหม่ในโครงการ 

600 ผลงาน 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ทผ่ีานโครงการ 

60 ธุรกจิ 
ทไีด้ขยายผลสู่ธุรกจิจริง 

32 ล้านบาท 
มูลค่าโดยประมาณ 

ทสีร้างรายได้ให้กบัประเทศ 

2.      การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา 
 โครงการทนุสามารถ  มอบทุนการศึกษาแกน่กัศึกษาทีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ระดบัชนัประถม, มธัยมศึกษา และปริญญาตรี จาก จ. 

เชียงราย และ จ. สุรินทร์ จาํนวน 49 ทุน มูลค่า 217,000 บาท  
 โครงการเติมรอยยิม และสร้างโอกาสทางการศึกษา  มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV แก่  60 โรงเรียน ใน                      

จ. นครราชสีมา  และ 149 โรงเรียน ใน จ. เชียงราย  โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 
 

3. การสนับสนุนความสามารถด้านกฬีา 
 ด้านกฬีาฟุตบอล  

> โครงการฟุตบอลเพือเยาวชนไทย โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” ร่วมกบั  KING POWER สนับสนุนโครงการ FOX HUNT  
คดัเลือกเยาวชนไทยไปร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกบัสโมสรเลสเตอร์ซิตี ณ ประเทศองักฤษ    



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 
 

 

142 

> สนับสนุนสโมสรทมีฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรบุรีรัมยยู์ไนเต็ด, สโมสรแพร่ยูไนเต็ด โดย บริษทั สามารถยูทรานส์ จาํกดั และ บริษทั 
สามารถคอมเทค จาํกดั  

 
 ด้านกฬีาอืนๆ 

> มวยสากล :   สนบัสนุนการแข่งขนัมวยสากล "ศึกกาํปันแม่ลาน้อย สะท้านโลก"   มูลค่า 250,000 บาท โดยบริษทั สามารถ
เทลคอม จาํกดั (มหาชน)  

> กฬีาฟุตซอล :   สนบัสนุนการแข่งขนักฬีาฟุตซอล PEA FUTSAL CUP ครังที 18  ซึงจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร่วม
บ ริ จ า ค เ งิ น ใ ห้ ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ เ ด็ ก อ่ อ น พิ ก า ร ท า ง ส ม อ ง แ ล ะ ปั ญ ญ า  ( บ้ า น เ ฟื อ ง ฟ้ า )  
โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

> ขีจักรยาน :   สนบัสนุนการแข่งขนั PEA BIKE FOR LIFE 2019 โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัการ
ไฟฟ้าส่ว นภู มิภาค   จัด ขึน เพือ ส่ง เส ริมก ารอ อ ก ก าํลัง กาย  พร้อ มมอ บจัก รยาน จํานว น 2 0 0  คัน  
ใหก้บันกัเรียนในพืนทีชนบทของ จ.สุรินทร์ 

> วิงมาราธอน  :   สนบัสนุน PEA Mini Marathon ครังท ี10  ซึงจดัโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนของรางวลั  พร้อม
พนกังานร่วมวิ งในกจิกรรมดงักล่าว โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  

 >  กฬีาเปตอง :   สนบัสนุนการแข่งขันกฬีาเปตอง ครังท ี6  ซึงจดัโดยชมรมเปตองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือนาํรายได้ส่วนหนึง 
ไปจดัซืออุปกรณ์กฬีา, ติดตงัจานดาวเทียม และมอบทุนอาหารกลางวนัให้กบัโรงเรียนในถินทุรกนัดารในเขต
พืนทีภาคเหนือ 3 โรงเรียน โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 

 
4. การสนับสนุนความสามารถด้านอืนๆ 

>    สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต  มูลค่า 100,000 บาท  โดยบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
>    สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การปรับตัวของภาคธุรกจิในยุค Disruption” มูลค่า 30,000 บาท โดย บริษทั สามารถ          

คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
>    สนับสนุนการจัดงาน 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และงานมอบรางวลัตน้แบบสัมมาชีพ ประจาํปี 2562  มูลค่า 100,000 บาท โดย บริษทั สามารถ

คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม 
มุ่งสนบัสนุนใหเ้กดิจิตสาํนึกทีดี  กระตุน้ความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลบั”  ซึงเกดิขึนจากการรวมกลุ่ม
ของพนกังานจิตอาสาในบริษทัฯ นอกจากนี ยงัไดมี้การจดักจิกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” 
 

1. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กจิกรรมแสดงความจงรักภกัดี โดยคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร “กลุ่มบริษทัสามารถ”  ได้ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวาย
พระพรชยัมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาส    พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  พุทธศกัราช ๒๕๖๒   

2. พลงัจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม 
 โครงการ “ทนุกล้าด”ี  โครงการทีสนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กดิจิตอาสา “สามารถดีคลบั” โดยเริมจากภายในองคก์ร และส่งต่อการทาํความ

ดีไปสู่สังคม ซึงจดัต่อเนืองเป็นปีที 6 ดว้ยการสนบัสนุนเงินทุนใหก้บัพนักงานได้นาํไปทาํกจิกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
จาํนวน 10 โครงการ 
 

โครงการปรับปรุงโรงเรียน 
ทห่ีางไกลและขาดแคลน  

5 โครงการ 

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
3 โครงการ 

โครงการกีฬา  
และโครงการช่วยเหลือสัตว์ 

 2 โครงการ 
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 โครงการถักบุญ  เป็นโครงการทีจดัต่อเนืองเป็นปีที 5  เพือใหพ้นกังานไดร่้วมกนัแสดงพลงัจิตอาสาทาํความดี  ดว้ยการถักหมวกไหมพรม 
จาํนวนเป้าหมาย 500 ใบ เพือนาํไปมอบใหเ้ด็กนกัเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน จ. แม่ฮ่องสอน 

 โครงการ ICT We Share Together  เพือเปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมกนัทาํความดีช่วยเหลือแบ่งปันผูด้้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียง โดย
ทาํกจิกรรมใหน้อ้งๆ ไดแ้ก ่ระบายสีบนถุงผา้, ทาํสมุดทาํมือ, เลียงอาหารกลางวนั พร้อมมอบของใชใ้หก้บัสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพบา้นนนทภูมิ, สถานแรกรับเด็กชายบา้นภูมิเวท รวม 3 ครัง 

 โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัใหพ้นกังานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต 
โดยจดัอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 3 ครัง 

 กจิกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย โดยกลุ่มบริษทัสามารถ และพนกังานร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
3. สนับสนุนด้านการแพทย์ 

 โครงการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทย ในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการทาํความเยน็หัวใจ Heart Cooling Technology 
ซึงจะสามารถช่วยลดจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้จาํนวนมาก และจะสร้างชือเสียงให้แกว่งการแพทยข์องไทยในฐานะผูน้าํ
ทางดา้นการรักษาโรคหวัใจวาย จาํนวน 1 ลา้นเหรียญ โดย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 โครงการสนับสนุนกล้องวงจรปิด จาํนวน 150 ตวั มูลค่ารวม 1.6 ลา้นบาท ใหแ้กโ่รงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ เพือใช้สําหรับงาน
ดา้นความปลอดภยัในโรงพยาบาล โดย บริษทั วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั  

 โครงการสนับสนุนให้กบัมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศิริราชมูลนิธิร่วมกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนืองในโอกาสครบรอบวนัสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59 ปี  โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 

 โครงการสนับสนุน “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์”  ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.)  เนืองในโอกาสวนัครบรอบ  66 ปีของธนาคารฯ  โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 
 

4. ส่งเสริมพุทธศาสนา 
 โครงการ Samart Mind Power  เพือส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใช้ในชีวิตประจาํวนั  ประกอบดว้ย     

- กจิกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา”  ในวาระโอกาสวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา     
-  รายการเสียงธรรม  เผยแพร่หลกัธรรมทางเสียงตามสาย เวลา 8.30 - 9.00 น. ทุกเชา้วนัจนัทร์   

 กจิกรรมทาํนุบํารุงพระพุทธศานา ประกอบดว้ย การทาํบุญตกับาตรประจาํปี, การถวายเทียน และการทาํบุญทอดกฐิน ได้แก ่การทาํบุญ
ทอดกฐิน เพือร่วมสร้างพระอุโบสถวดัพระธาตุเจริญธรรม ต. ทบักวาง อ. แกง่คอย จ. สระบุรี ซึงมียอดรวมกฐิน จาํนวนเงิน 321,223 บาท 
โดย “กลุ่มบริษทัสามารถ”  และการทาํบุญทอดกฐิน  ทีวดัศรีอุดม และวดัธรรมวงษ ์  จ. ลพบุรี จาํนวนเงิน 200,000 บาท โดย บริษทั 
สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 
5. สนับสนุนโครงการเพือสังคมอืนๆ 
 

 สนับสนุนโครงการ “ปันนําใจ มอบโอกาส สู่ รร. ตชด. บ้านแม่นําน้อย” ซึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึน เพือมอบสิงของอุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์กฬีา ติดตงัสายไฟฟ้าระหว่างอาคาร  และเลียงอาหารกลางวนัแกเ่ด็กนกัเรียน โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  

 สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  เพือการอนุรักษแ์ละคงความอุดมสมบูรณ์ให้กบัผืนป่า มูลค่า 3,000,000 บาท โดย “กลุ่ม
บริษทัสามารถ” 
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การป้องกนัการมีส่วนเกยีวข้องกบัการคอร์รัปชัน 
 
 บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกยีวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที “การต่อต้านการ
ทจุริต คอร์รัปชัน” มีการจดัช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส ขนัตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและการ
ปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ รวมถึงขันตอนต่างๆ ไวใ้นจริยธรรมธุรกจิ และเผยแพร่ไวที้เว็บไซต์ของ
บริษทัฯ ที www.samartcorp.com  
         
 นอกจากนีแลว้ เพือเป็นการป้องกนัการมีส่วนเกยีวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียงและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไวแ้ล้วในเรือง “11. การควบคุมภายใน การบริหารความเสียงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมทังยงัได้
เปิดเผยปัจจัยเสียงในด้านต่างๆ ไว ้ทังความเสียงในการประกอบธุรกจิ ความเสียงทางการเงินและความเสียงด้านสังคมและสิ งแวดล้อม    ไวภ้ายใต้หัวข้อ             
“3.  ปัจจัยความเสียง”  
 
ความภาคภูมิใจในรอบปี 2562 
 

9 บริษัทของ “กลุ่มบริษัทสามารถ” ได้รับการรับรองมาตรฐาน Re-Appraisal CMMI ครังที 4  
“กลุ่มบริษัทสามารถ” ไดรั้บการรับรองมาตรฐานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ Re-Appraisal CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) 
จาก  ISEM Co.,Ltd จาํนวน 9 บริษทั ไดแ้ก ่บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั(มหาชน), บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั(มหาชน), บริษทั วนัทูวนั
คอนแทคส์ จาํกดั(มหาชน),  บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั,  บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั,  บริษทั พอสเน็ท จาํกดั,  บริษทั พอร์ทัลเน็ท จาํกดั, 
บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั,  และ บริษทั สามารถเอ็ดเทค จาํกดั 
 
รางวัลดีเด่นด้านธุรกจิคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 7 ปี ซ้อน  
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลั “2019 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” ติดต่อกนั
เป็นปีที 7 จากเวที 2019 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ในฐานะทีเป็นองค์กรเอกชนทีดาํเนินธุรกจิด้านคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชันนาํ
ของประเทศ ทีมีผลการดาํเนินงานยอดเยียม มีการเติบโตและมีการพฒันาองคก์รมาโดยตลอด 
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11. การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสียง  และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

 
11.1   การควบคุมภายใน ปี 2562 

 11.1.1   ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง  เพือใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมในทุกกจิกรรม
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิ  เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน  คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  โดยคาํนึงถึงการกาํกบัดูแลกจิการทีดี  ซึงคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ทีในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายทีเกยีวข้อง  ดูแลการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั มิให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าทีในการตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน และรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงครอบคลุมทังในด้านบัญชี  การเงิน  การบริหาร  การ
ดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี ทีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน)  มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสม ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  และกรอบการบริหารความเสียงทวัทงัองคก์ร (ERM)     

  
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้ เห็นว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอย่างเพียงพอ ทีจะดาํเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี 

 
 1)   การควบคุมภายในองค์กร 
 บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างธุรกจิ แยกเป็นสายธุรกจิ โดยปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงธุรกจิในปัจจุบนั  
 

บริษทัฯ มีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ โดยจัดทําเป็นแผนงานประจําปี เพือให้พนักงานมีแนวทางและ
เป้าหมายในการทาํงานอย่างชดัเจนและกาํหนดตวัชีวดัผล 
 
บริษทัฯ กาํหนดใหบุ้คลากร มีหนา้ทีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายใน เพือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของบริษทัฯ 
  

 2)   การกาํหนดวัตถุประสงค์ 
 บริษทัฯ  มนัใจว่าวตัถุประสงคที์กาํหนดขึน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสียงทียอมรับได ้
 
 บริษทัฯ จดัใหมี้คู่มือจริยธรรมธุรกจิ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
 
 3)   การบ่งชีเหตุการณ์ 

บริษทัฯ  ระบุความเสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาความเสียงทีเกดิจากปัจจยัภายนอกและ
ภายในบริษทัฯ  และเลือกตรวจจากเรืองทีมีความเสียงสูงไปตาํ 
 
ในปี 2562  บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียง 3 ครัง เพือให้กาํหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการ
บริหารความเสียงดา้นต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ 

 
 4)   การประเมินความเสียง 

บริษทัฯ ไดป้ระเมินความเสียงจากขนัตอนในการปฏิบติังาน ทาํใหร้ะบุความเสียงไดค้รอบคลุม การดาํเนินงานในทุกหน้าทีของแต่ละ
หน่วยงาน 
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 มีการนาํเสนอความเสียงของกลุ่มบริษทัฯ เขา้ในทีประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือหามาตรการจัดการความเสียงปีละ 3 
ครัง 

 
 บริษทัฯ ไดป้ระเมินการเปลียนแปลงของปัจจัยภายนอก ทีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ เพือให้สามารถประเมิน

ความเสียงในแต่ละระดบัใหเ้หมาะสม 
 

5)   การตอบสนองความเสียง 
บริษทัฯ  มีกระบวนการบริหารความเสียง อย่างเป็นระบบต่อเนือง โดยกาํหนดการตอบสนองต่อความเสียงในแต่ละระดบั เพือใหม้นัใจ
ว่า บริษทัฯ ไดรั้บประโยชนสู์งสุด โดยเลือกจดัการกบัความเสียงระดบัสูงกอ่นตามลาํดบั 
 
บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายในทีดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัความเสียงทีเปลียนแปลงไป ทาํใหล้ดโอกาสของการเกดิความเสียง
เหลือนอ้ยทีสุด 

 
 6)   การควบคุมการปฏบัิติงาน 

บริษทัฯ  มีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบติังาน ในการควบคุมความเสียงทีเกยีวขอ้งกบัหนา้ที และกระบวนการทาํงาน เพือใหบ้ริษทั
สามารถลดโอกาสการเกดิความเสียหายจากจากการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทาํหน้าทีกาํกบัดูแลฝ่ายจัดการ ซึงมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายจดัการ   ไดก้าํหนดใหมี้คณะกรรมการชุดย่อย ในเรืองการตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสียง  การพฒันาอย่างยงัยืน  
การกาํกบัดูแลกจิการทีดี  และการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 
 7)   ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 
 บริษทัฯ จดัทาํรายงานขอ้มูลทีสาํคญัเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอย่างเพียงพอสาํหรับใชป้ระกอบการตัดสินใจ 

บริษทัฯ  มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญัไวอ้ย่างครบถว้น สะดวกต่อการคน้หา และไดก้าํหนดนโยบายบญัชีของ บริษทัฯ และบริษทัย่อย ให้
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิหลกัของกลุ่มบริษทัฯ และไม่ขดัต่อหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป 

 
 8)   ระบบการติดตาม 

บริษทัฯ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าทีตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ทีวางไว้  พร้อมทัง
ปรับปรุงในหวัขอ้ทีมีการประเมินอยู่ในเกณฑต์าํ 
 
บริษทัฯ  ส่งเสริมใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบติัหนา้ทีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในทุกขันตอน
ปฏิบติังาน 
 
นอกจากนี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน เพือติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย เพือใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจาํปี 

 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เกยีวกบัการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2563  เมือวนัที  25 กุมภาพนัธ์ 2563  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็นกรรมการอิสระ
ทงั  3 ท่าน เขา้ร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ แล้ว ลงความเห็นว่า บริษทัฯ มีการ
ควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบริษทัฯ  นอกจากนี ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ คือ นางสรินดา  
หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทีทะเบียน 4799 ซึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี 2562 สินสุดวนัที 31 ธันวาคม  2562  
มิได้แสดงความเห็นว่า  บริษทัฯ  มีข้อบกพร่องทีมีสาระสําคัญเกยีวกบัระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่
ประการใด 
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 11.1.2    การตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ  รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  มีกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึงกาํหนด
หนา้ทีความรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน 
 
การตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในปี 2562 ได้ตรวจสอบเรืองการควบคุมดูแลทรัพยสิ์น การเร่งรัดติดตามหนีค้างชาํระของบริษทัฯ  
รวมถึงแจง้ปัจจยัความเสียงทีเกดิขึน ใหก้บัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  เพือหาแนวทางแกไ้ข 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามสาํคญัและส่งเสริมความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน โดยมีเป้าหมาย
ใหส้ามารถป้องกนั และลดความเสียงของธุรกจิ เพือใหบ้ริษทัฯ เติบโตอย่างยงัยืน 

 
 11.1.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  มีความเห็นว่า หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ทีปฏิบติัหนา้ทีในปัจจุบนั คือ  
นางสาวนนัทนา คะงุ่ย  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทาํงานเพียงพอ และเหมาะสม โดยในปี 2562 ไดป้ฏิบติัหนา้ที 
ดงันี 
1. เสนอแผนการตรวจสอบประจาํปี 2562 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมติัแผนฯ 
2. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
3. ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํ ใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบคาํสั ง และการควบคุมภายในกบัหน่วยรับการตรวจ 
4. ตรวจสอบการควบคุมการเบิกค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ   การเกบ็รักษาเงินสด  การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานทีกาํหนดไว ้  การกาํหนด

หนา้ทีปฏิบติัของพนกังานใหช้ดัเจน 
 
 ทังนี การพิจารณาแต่งตัง  ถอดถอน  และโยกย้าย  หัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครัง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คุณสมบติัของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใตห้วัขอ้  “รายละเอียดเกยีวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3”   
 
 นอกจากนนั บริษทัฯ มิไดมี้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ต่างหาก  งานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัฯ ดูแลโดย

หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ เพือใหม้นัใจว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์รวมถึง
กฎหมายอืน ๆ ทีเกยีวขอ้ง  ภายใตก้ารดูแลของเลขานุการบริษทัฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดเกยีวกบัเลขานุการบริษทัฯ ในเอกสารแนบ 1  

  
 

11.2   การบริหารจัดการความเสียง 
 คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)  มีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง และมี

กรรมการบริษทั รวมทงัผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละสายงาน เป็นกรรมการและคณะทาํงาน  มีการจัดประชุมเพือพิจารณาความเสียง ทีอาจเกดิขึน
ใหม่ และทบทวนระดบัของความเสียงเดิม ทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้อย่างต่อเนือง 

 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสียง เพือใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมือง ซึงนโยบายในการบริหาร

ความเสียงดงักล่าวไดร้วมถึงมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขความเสียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) คอย
ดูแลและติดตามความเสียงตามแผนทีวางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดงันี         

   
1. การกาํหนดแผนการบริหารความเสียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทัฯ ตามแผนงานหลกัของบริษทัฯ และความเสียงในการดาํเนินธุรกจิ

ต่างๆ ทีอาจเกดิขึน เพือใหแ้ผนงานการบริหารความเสียงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสียงทียอมรับ
ไดข้องกจิการในการดาํเนินธุรกจิ 

2. การจดัการความเสียงตามแผนงานในการบริหารความเสียงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบจะได ้จดัลาํดบัความสาํคญัของความเสียงจาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบทีความเสียงดงักล่าวจะมีต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสียงตามความเหมาะสม 
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสียงตามมาตรการลดความเสียงดงักล่าว 
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3. มาตรการบริหารความเสียงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง ซึงประกอบดว้ยฝ่าย
บริหารจากทุกหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง ซึงจะมีการจดัประชุม เพือติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการจดัการความเสียงดงักล่าว โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะร่วมสอบทานการจดัการความเสียงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีบริษทัฯ ไดต้งัไว ้

 
          ในปี 2562  บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานบริหารความเสียงในระดบัสายงาน จาํนวน  3 ครัง  เพือรับทราบประเด็นความเสียง

ต่างๆ เพือใหม้นัใจว่า แต่ละสายงานปฏิบติั บริหารจดัการความเสียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง 

 บริษทัฯ  มีการทบทวนแผนการบริหารความเสียง เพือใหมี้การบริหารต่อเนืองทางธุรกจิ เพือเตรียมการกรณีเกดิเหตุการณ์ทีไม่อยู่ในความควบคุม 
เพือรับมือหากเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกดิขึน เช่น เกดิภยัธรรมชาติ, ภยัพิบัติต่างๆ  รวมถึงเหตุการณ์อืนๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของการ
ปฏิบติังานหลกัของบริษทัฯ 

 นอกจากการบริหารความเสียงตามข้างต้นแล้ว บริษัทฯ  มีนโยบายพฒันาบุคลากร ให้มีทักษะ และสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้ทันกบั
เทคโนโลยี ทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา รวมทงักาํหนดใหก้ารบริหารจดัการความเสียง เป็นส่วนหนึงของการประเมินผลงานของพนกังาน พือให้
ทุกหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายรวมของบริษทัฯ 

11.3 การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 
 

บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และยึดมนัคุณธรรม จริยธรรม     บริหารงานดว้ยความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทงันี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัทีเหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่าย
บริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน  โดยกาํหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายอย่างสมาํเสมอ 

หน้าทคีวามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  มีหนา้ทีกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนา้ทีในการสอบทานการรายงานทางบญัชีและการเงิน  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบ

บริหารความเสียง  เพือใหม้นัใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล  รัดกุม  และมีประสิทธิภาพ 
3. คณะผูบ้ริหาร มีหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  และใหมี้การสือสารไปยงัพนกังานและผูที้เกยีวขอ้งทุกคน 

 
นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

 
บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี  มีการกาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทีอาจเกดิขึนจากการปฏิบัติงาน
และการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฎิบติัอย่างเคร่งครัด ดงันี 
 
1.  ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีทาํให้
บริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกยีวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ 
เพือดาํเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพือการกศุลและเงินสนับสนุน 
บริษทัฯ สนับสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกจิและความเข้มแข็งให้กบัชุมชนและสังคม ผ่าน
กระบวนการทางธุรกจิหรือการบริจาคเพือการกุศล ซึงตอ้งนาํไปใชส้าํหรับสาธารณกุศลเท่านนั รวมทงัสนบัสนุนเพือธุรกจิของบริษทัฯ โดยมี
เอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทัฯ  
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3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อืนใด 
การรับ หรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกจิโดยปกติ 
เป็นสิงอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อย่างไรกต็าม การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมย่อมจะทาํให้
เกดิภาพลกัษณ์ของการเกอืหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั  อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที และอาจทาํให้บริษทัฯ  เสีย
ประโยชนใ์นทีสุด ซึงบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดยบริษทัฯ  ยึดหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปนี 

  1) การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น  หรือประโยชนอื์นใด  อนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบธรรม 
 พนกังานกลุ่มบริษทัสามารถ ตอ้งไม่รับหรือใหเ้งิน  ทรัพยสิ์น  สิงของ  หรือประโยชน์อืนใด  กบัผูห้นึงผู้ใดทีมีเจตนาเพือชักนาํ 

หรือละเวน้การกระทาํทีไม่ถูกตอ้ง 
 การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น  ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนโ์ดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอย่างผิดกฎหมาย  

และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนนัตอ้งไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย 
 การใชจ่้ายสาํหรับการเลียงรับรองทางธุรกจิ   และการใชจ่้ายอืนๆ ทีเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตามสัญญาทางธุรกจิเป็นเรืองที

ยอมได ้ แต่ตอ้งใชจ่้ายอย่างสมเหตุสมผล 
 การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชนอื์นใดแกเ่จา้หนา้ทีของรัฐ ทงัในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้

นนัไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิน 
 
 2) การรับหรือการใหข้องขวญั ของทีระลึก 

 กอ่นการรับหรือใหข้องขวญั  ของทีระลึก  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   
โดยสิงของหรือของขวญัทีใหแ้กก่นัในหนา้ทีการงานควรมีราคาไม่มาก และ       เหมาะสมในแต่ละโอกาส 

 ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของทีระลึก ทีอาจทาํใหเ้กดิอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึงอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที  
หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั  ของทีระลึก ทีมีค่าเกนิปกติวิสัยจากผูที้เกยีวขอ้งทางธุรกจิ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 

 เกบ็รักษาหลกัฐานการชาํระเงินทีแสดงมูลค่าของขวญั  ของทีระลึก  เพือตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
 กรณีทีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจรับเงิน  สิงของ  หรือของขวญัให้

ตามหลกัเกณฑ ์ หรือมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้
 
  3) การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

 ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา  เมือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที  หรือหน่วยงานของรัฐ 
 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ์   หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิน  อาจมีเงือนไข ขันตอน หรือวิธี

ปฏิบติัทีแตกต่างกนั 
 ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ  หรือทอ้งถินทีเกยีวขอ้งกบัการว่าจา้งพนกังานของรัฐ ทงัในกรณีว่าจ้าง เพือมาเป็นทีปรึกษา 

หรือเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยเงือนไขการว่าจา้งตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  
 
แนวปฏบัิติในการดําเนินการเกยีวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน    
 
1.     กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง  

บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสียงของแต่ละบริษทั ซึงรวมความเสียง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพือให้มั นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสม รวมทังการควบคุมแบบป้องกนั 
(Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรือมี
การทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดับสูง  พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในใหดี้ขึน 
 

2.      การป้องกนั 
เพือใหม้นัใจว่าค่าตอบแทน ทีใหก้บัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตสาํนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการกอ่ใหเ้กดิการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัฯ จะรวบรวมรายงานผลการสาํรวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนัทีมีชือเสียงทงัใน และ  ต่างประเทศ  รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลกบั
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ในกลุ่มสือสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 
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3.     การจัดการอบรมและสือสาร  

สนบัสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษทัฯ กาํหนดให้มีการอบรมพนักงานเพือส่งเสริมความซือสัตยสุ์จริตและ
แนวทางปฏิบติัสาํหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ  ผ่านการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ ซึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 
เพือเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษทัฯ สนับสนุนให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียรายงานการละเมิด
นโยบายของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม โดยจดัใหมี้ช่องทางสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทังผิด
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือส่งจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail)   ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามทีอยู่ทีไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com)  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกปองผูแ้จ้งเบาะแส” ต่อไป  ทังนี บริษทัฯ จะ
ปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแกผู่ใ้ดทงัสิน 
 

5. การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏบัิติตามนโยบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรืองการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีทีผ่านมา รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

บทลงโทษ  การกระทาํใดๆ ทีฝ่าฝืนตามนโยบายนี  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ 
รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย  หากเป็นการกระทาํผิดกฎหมายดว้ย 

 
 ในรอบปีทีผ่านมา ไม่พบการกระทาํการทุจริตของพนกังาน พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษทัฯ  ซึงได้มีการ

แกไ้ขและชีแจงระเบียบปฏิบติัทีถูกตอ้งใหพ้นกังานรับทราบแลว้  
 
 สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่พบการกระทาํผิด หรือมีการลาออก เนืองมาจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกจิการ  และไม่พบกรณีใดๆ  ทีอาจจะทาํ

ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการปฏิบติัหนา้ทีในบริษทัฯ 
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกัน กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี  2562 

บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. บริษทั วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 
(VIH) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ร้อยละ 14.78  ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนั 

 
รายชือกรรมการร่วมกนั  

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

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เช่าพืนทีสาํนกังานอาคาร
ซอฟตแ์วร์ปาร์ค พืนที 11,926 ตร.ม. โดยทาํสัญญาเช่าระยะ
ยาว 30 ปี  ซึง บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นเจา้ของอาคารฯ 
-  ค่าเช่าพืนที  ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษ ี
    โรงเรือน  
หมายเหตุ : อตัราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิมขึน 5% ทุกปี  
ตามเงือนไขของสัญญา 
 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  782,644 บาท) 
 

 
 
 
 

39.460 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดงักล่าว เป็นไปตาม 
เงือนไขของสัญญาเช่าพืนทีและบริการลงวนัที 1 
พฤษภาคม 2542 (สัญญาเช่าฯ ไดผ้่านความเห็นชอบจากที 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2540 ลงวนัที 24 สิงหาคม 
2540) โดยค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค เป็นราคา 
ตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับ พืนทีใน 
บริเวณใกลเ้คียง และราคาเดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน  

ค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ชนั 11, 12 พืนทีรวม 1,614  
ตร.ม.) 
        

12.042 
 

ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียง และราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน  

ค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ชนัลอย พืนที 481.78 ตร.ม.) 

3.594 
 

ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน  

ค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ชนั HOF พืนที 127.98 ตร.ม.) 
 

0.955 
 

ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน   

ค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ชนั 16  พืนที 1,366.86 ตร.ม.) 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  887,376 บาท) 

0.850 ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้าย         
เกยีวกบัค่าโทรศพัท ์และค่ารักษาพยาบาลใหก้บั  
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง   
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  8,049 บาท) 

- เป็นรายการทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติ 
ธุรกจิ 
 

รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลียงรับรอง ค่าเช่าทีจอดรถ ค่า
ไฟฟ้า ค่านาํประปา ค่าแอร์ล่วงเวลา เป็นตน้ ที บมจ.  
สามารถคอร์ปอเรชนั ไดจ่้ายใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์

0.908 
 
 

เป็นค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ  
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  126,292 บาท) 
 
รายไดค่้าบาํรุงรักษาโทรศพัท ์

 
 
 

0.005 

 
 
 

เป็นรายการทีเกดิขึนตามปกติธุรกจิ และเป็นราคาตลาด    
ทีเรียกเกบ็จากลูกคา้รายอืน 

รายการค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้าย 
เบ็ดเตล็ด  เช่น  ค่าเช่าทีจอดรถ  ค่าไฟฟ้า  ค่านาํประปา     
ทีบริษทัย่อยจ่ายใหก้บั บจก.วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนัแนล 
โฮลดิง ในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2562 ตามทีเกดิขึนจริง ดงันี  
-  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถวิศวกรรม 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 -  บจก. เทดา้ 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชนั 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) 

-  บจก. พอร์ทลัเน็ท 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

 
 
 

 
22.918 

 
0.002 

 
0.120 

 
0.070 

 
0.065 

 
0.147 

 
0.007 

 
5.956 

 
5.437 

 
0.968 

 
0.051 

 
0.091 

 
11.429 

 
0.036 

 
0.031 

 

 
 
 
 
อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดงักล่าวมีความ   
สมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด  เมือเปรียบเทียบกบั 
อตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีใกลเ้คียง เป็นอตัราเดียวกบั 
ผูเ้ช่ารายอืน   และเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกจิ   
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

-  บจก. ซีเคียวอินโฟ 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

-  บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
-  บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
-   บจก. ไอ-สปอร์ต 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
(ณ 31 ธ.ค. 2562   บริษทัย่อยมียอดคงคา้งอยู่  11,899,927 
บาท) 

10.416 
 

0.019 
 

2.040 
 

0.006 
 

2.565 
 

 

 

 

 
   

 

2.  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 ์
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
ทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าโทรศพัท ์ 
และค่ารักษาพยาบาล ใหก้บั  บจก. วิไลลกัษณ์  
ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  5,973 บาท) 

- 
 
 
 

 

เป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ 
 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั    
จ่ายค่าบริการทาํความสะอาดบา้นพกัและสวน ใหก้บั  
บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

0.075 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  

บมจ. สามารถดิจิตอล  
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
จ่ายค่าบริการทาํความสะอาดบา้นพกั ใหก้บั  
บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์

0.055 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)    
ใหบ้ริการพฒันาระบบงาน ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์  
ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่ 100,537 บาท) 

- เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. สามารถอินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)  
จ่ายค่าเช่าพืนทีสาํหรับจดัเกบ็อุปกรณ์ ใหก้บั  
บจก. วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์

0.274 
 

เป็นการเช่าทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติมีความสมเหตุสมผล 
และเป็นราคาตลาด ตลอดจนเป็นอตัราเดียวกบัผูเ้ช่าราย
อืน 

3. บจก. วิไลลกัษณ ์พร็อพ 
   เพอร์ตี ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์

อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง  
เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.50  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
ทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าอบรม ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์พร็อพเพอร์ตี  
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  384,638 บาท) 

- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ  
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของ บมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชนั ดว้ย) 

รายชือกรรมการร่วมกนั  
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

  1. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ ์

บจก. สามารถวิศวกรรม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
จาํหน่ายจานรับสัญญาณดาวเทียม ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ์ 
พร็อพเพอร์ตี   
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  24,663 บาท) 

- เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

 บจก. สามารถวิศวกรรม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
ทดรองจ่ายค่าเงินเดือนพนกังานทีไปปฏิบติังาน ใหก้บั 
บจก. วิไลลกัษณ์ พร็อพเพอร์ตี   
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้ง  470,044 บาท 

- เป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ 
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
จาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์ 
พร็อพเพอร์ตี   
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  38,570 บาท) 

- เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป 
 

4.  บจก. ภูผาธารา            ซึงมี 
บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ
หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 42.38 
(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 

รายชือกรรมการร่วมกนั 
(บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

  1. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์
  2. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
  3. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์
 4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 จ่ายค่าหอ้งพกัและอาหารสาํหรับการประชุม Business Plan 

   และค่าทีพกัรับรองลูกคา้ ใหก้บั บจก. ภูผาธารา 
    (ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  10,638 บาท) 

0.808 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด
และเงือนไขการคา้ทวัไป  

บมจ. สามารถเทลคอม 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
จ่ายค่าหอ้งพกัรับรองลูกคา้ ใหก้บั บจก. ภูผาธารา 

    (ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  29,937 บาท) 

0.233 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

   บจก. สามารถอินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
ใหบ้ริการระบบอินเตอร์เนต กบั บจก. ภูผาธารา  
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  164,368 บาท) 

0.768 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
ใหบ้ริการซ่อมบาํรุงระบบกลอ้งวงจรปิด กบั บจก. ภูผาธารา 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  457,853 บาท) 

0.428 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

5.  บจก. ภูผาธารา  เขาใหญ่    
ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ์ 
อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มร้อยละ 
21.19  (บจก. วิไลลกัษณ์ 
อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั
ดว้ย) 

     รายชือกรรมการร่วมกนั 
     (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
ใหบ้ริการบาํรุงรักษากลอ้งวงจรปิด ใหก้บั บจก. ภูผาธารา 
เขาใหญ่ 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  9,095 บาท) 
 
 
 
 
 
 

0.008 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

6.  บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  ซึง
มี บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ
หุน้ทางออ้มร้อยละ 21.19  
(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 

   รายชือกรรมการร่วมกนั 
   (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
    1.  นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
จ่ายค่าบริการหอ้งพกัรับรองลูกคา้ ใหก้บั บจก. เลอ โวเทล 
เขาใหญ่ 

0.011 
 

  

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. สามารถ อินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)  
ใหบ้ริการอินเตอร์เนต กบั บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่ 84,503 บาท) 

0.577 
 
 

 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 จ่ายค่าบริการหอ้งพกัรับรองลูกคา้ ใหก้บั 
 บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  

0.025 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
บริการเดินท่อร้อยสายสัญญาณ UTP ใหก้บั  
บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่ 

0.030 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

7. บจก. ซีเอสว ีแอสเสท  
  ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์
  อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
  เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99   
  (บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
  เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ 
  หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
  สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั   
จ่ายค่าเช่าพืนทีสาํนกังาน ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่า
ภาษีโรงเรือน ใหก้บั บจก. ซีเอสว ีแอสเสท  (สัญญาเช่า 
ระหว่างวนัที 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563  พืนที 1,127.30 
ตร.ม.)     

6.366 ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล 
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียง และเป็นราคาเดียวกบั     
ผูเ้ช่ารายอืน  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั   
จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่  ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา ใหก้บั 
บจก. ซีเอสว ีแอสเสท ในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2562 ตามที
เกดิขึนจริง   
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  51,296 บาท) 

0.722 
 

เป็นค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ และเงือนไข 
การคา้ทวัไป 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 

 

 
 

156 
 

บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

  1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
  2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

รายการค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้าย 
เบ็ดเตล็ด เช่น  ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา  ทีบริษทัย่อย ไดจ่้าย
ใหก้บั บจก. ซีเอสว ีแอสเสท ในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2562  
ตามทีเกดิขึนจริง ดงันี   
-  บจก. เทดา้  
   (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ) 
-   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
   (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ) 
-   บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
   (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
-   บจก. พอสเน็ท 
   (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
-  บมจ. สามารถ ดิจิตอล  
   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
(ณ 31 ธ.ค. 2562 บริษทัย่อยมียอดคงคา้งอยู่  121,245 บาท) 

 
 
 
 

4.871 
 

0.800 
 

2.023 
 

0.618 
 

2.535 
 

 
 
 
 
อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด  เมือเปรียบเทียบกบั 
อตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีใกลเ้คียง เป็นอตัราเดียวกบั 
ผูเ้ช่ารายอืน   และเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกจิ   
 

8. บจก. ไอ คิว ไวน ์  
  ซึงมีกรรมการบริหาร เป็น 
   บุคคลทีเกยีวโยงกนั 
 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
 1. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ ์

รายการเครืองดืม (ไวน)์ ที บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั และ
บริษทัย่อย ไดจ่้ายใหก้บั บจก. ไอ คิว ไวน ์ ในช่วง 1 ม.ค.- 
31 ธ.ค.  2562  ตามทีเกดิขึนจริง ดงันี 
-  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
-  บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 

  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
-  บมจ. สามารถเทลคอม 
   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
- บจก. สามารถคอมเทค 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
  (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
 

(ณ 31 ธ.ค. 2562  บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งอยู่  
510,252 บาท) 

 
 
 

0.142 
0.068 

 
0.694 

 
0.184 

 
0.004 

 

 
 
 
เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

 บจก. ไอ คิว ไวน ์ 
 จ่ายค่าเช่าพืนทีสาํหรับจดัเกบ็สินคา้ (พืนที 530 ตร.ม.) 
 และจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าไฟฟ้า ใหก้บั  
 บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษทัย่อยของ บมจ. 
 สามารถคอร์ปอเรชนั) 

 (ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  244,138 บาท) 

1.358 
 

อตัราค่าเช่า มีความสมเหตุสมผลโดยเป็นราคาตลาด 
เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีใน 
บริเวณใกลเ้คียง 

บจก. สามารถอินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
ใหบ้ริการอินเตอร์เนต กบั บจก. ไอ คิว ไวน ์

0.270 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  48,150 บาท) 

บจก. ไทยเทรดเน็ท 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
ใหเ้ช่าพืนทีเวบ็ไซต ์กบั บจก. ไอ คิว ไวน ์

0.018 
 

 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด  
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั)  
ใหบ้ริการติดตงัระบบกลอ้งวงจรปิด กบั บจก. ไอ คิว ไวน ์

0.256  เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
 และเงือนไขการคา้ทวัไป 

9. บจก. ที พี พี ไวน ์ 
   ซึงมีกรรมการบริหาร เป็น 
   บุคคลทีเกยีวโยงกนั 
 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
  1. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
จ่ายค่าเครืองดืม (ไวน)์  สาํหรับเลียงรับรองลูกคา้ ใหก้บั  
บจก. ที พี พี ไวน ์ 
 
 
 
 
 
 

0.093 เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป 
 

10. บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์    
   ซึงมีกรรมการบริหาร เป็น 
   บุคคลทีเกยีวโยงกนั 
 
  รายชือกรรมการทีเกยีวโยงกนั 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
 - ใหเ้ช่าช่วงพืนที จาํนวน 50 ตร.ม. พร้อมบริการ 
   สาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน  กบั  
    บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์  
  

 - ใหบ้ริการและบาํรุงรักษาระบบจดัเกบ็เอกสาร 
    อิเลคทรอนิกส์ ใหก้บั บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์ 

(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  107,000 บาท 

 
0.420 

 
 
 

0.700 

 

 
เป็นการเช่าทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติมีความสมเหตุสมผล 
และเป็นราคาตลาด ตลอดจนเป็นอตัราเดียวกบัผูเ้ช่าราย
อืน 
 

 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด  
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ Call Center  และใหเ้ช่า  
ใชร้ะบบซอฟตแ์วร์  กบั บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์   
 
ใหบ้ริการปรับปรุงหอ้ง Network  กบั บจก. วินเพอร์
ฟอร์มานซ์   
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่  636,650  บาท) 

9.616 
 
 
 
 

0.850 
 

 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด  
 และเงือนไขการคา้ทวัไป 

 
 
 

 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด  
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ใหบ้ริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง 
กบั บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์ 
(ณ 31 ธ.ค.  2562  มียอดคงคา้งอยู่ 428,000 บาท) 

4.800 
 

 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
 และเงือนไขการคา้ทวัไป 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
(บริษทัย่อย ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
ใหบ้ริการ SMS กบั บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์ 

5.827 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด  
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

11. บจก. ไทย ทิคเกต็ โปร           
ซึงมีกรรมการบริหาร เป็น   
บุคคลทีเกยีวโยงกนั 

   รายชือกรรมการร่วมกนั 
   (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั และบริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตวั
เครืองบิน ใหก้บั บจก. ไทย ทิคเกต็ โปร ในช่วง 1 ม.ค.- 31 
ธ.ค.  2562  ตามทีเกดิขึนจริง ดงันี 

 -  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 -  บมจ. สามารถเทลคอม 

   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 - บจก. สามารถคอมเทค 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

   (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 

 
 
 

0.004 
0.139 

 
0.233 

 
0.046 

 
0.011 

 

 
 
 
เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคาตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป  

 
 
 
 

 
2.   สรุปหลกัเกณฑใ์นการพิจารณารายการระหว่างกนั ทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
       2.1   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ไดใ้หค้วามเห็นว่า รายการระหว่างกนัข้างตน้ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาํเป็นเพือการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ    
ซึงเงือนไขในการทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิโดยทวัไป 
 

2.2  มาตรการและขันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่าการทาํรายการระหว่างกนัจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือดูแลไม่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเสนอให2้.2ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และทีประชุมผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมติัตามลาํดบั ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดและมูลค่า
รายการทีเกดิขึน  ทงันี ในการอนุมติัรายการระหว่างกนั  กรรมการผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองนนั จะไม่มีส่วนในการอนุมติัรายการ  และ
การอนุมติัรายการระหว่างกนัดงักล่าว จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไปและการทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป มี
หลกัการดงันี 
 การทาํรายการทเีป็นข้อตกลงทางการค้าทมีีเงือนไขการค้าโดยทวัไป 

การทาํรายการระหว่างกนัทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไปตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้ฝ่าย
จดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการดงักล่าวนนั มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญา
ทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความ
เกยีวขอ้ง 
ทงันี บริษทัฯ  ตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว  เพือรายงานในทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการประชุมคณะกรรมการ               
ในทุกไตรมาส 
 

 การทาํรายการทเีป็นข้อตกลงทางการค้าทไีม่เป็นเงือนไขการค้าโดยทวัไป 
การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
กอ่นนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้  เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  ทงันี ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ  คาํสัง  หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    รวมถึง
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั 

                   
 ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจจะเกดิขึน  บริษทัฯ จะแต่งตงัผูเ้ชียวชาญอิสระหรือผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ  เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกยีวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  เพือใหม้นัใจว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว มีความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึง
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  ในกรณีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษทัฯ จะจดัใหมี้การใหค้วามเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํ
การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
 
หมายเหต ุ   :   ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) 
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13.  ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ 
 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
                                                                                                                                                                                                            (หน่วย :  พันบาท) 

รายการ 
งวดบัญชี สินสุดวันท ี 31  ธันวาคม 

2562 2561 2560     
ปรับปรุงใหม่ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,915,474 2,671,280 2,646,113 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,254,734 3,973,620 6,112,469 
รายไดค้า้งรับ 4,229,041 3,100,909 2,326,708 
สินคา้คงเหลือ 475,216 363,596 648,838 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 4,606,301 5,745,147 4,696,659 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,133,856 1,590,596 1,494,671 
สินทรัพยร์วม 21,224,522 21,424,299 22,209,922 
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 7,196,811 6,265,448 7,637,150 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2,054,489 2,349,907 1,644,428 
หุน้กู ้- ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,650,000 750,000 2,515,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ และประมาณการหนีสิน 863,861 1,182,366 891,390 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 0 1,250,000 1,250,000 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,568,038 2,372,404 457,912 
หนีสินรวม 15,893,349 16,483,309 16,060,107 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
กาํไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,223,202 2,925,654 4,087,001 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 1,661,520 1,624,843 1,569,300 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ – สุทธิ 3,669,653 3,316,147 4,580,515 
รายไดจ้ากการขาย  งานตามสัญญาและบริการ 14,134,177 12,184,800 13,022,761 
รายไดร้วม 14,330,288 12,292,723 13,129,938 
ตน้ทุนขาย  งานตามสัญญาและบริการ 11,368,462 9,734,266 10,842,726 
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่าย และบริหาร 1,541,508 1,618,968 1,889,009 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 561,720 548,122 486,338 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน 37,543 (80,600) 334 
ค่าใชจ่้ายรวม 13,205,747 12,558,471 14,442,839 
กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 426,028 (1,075,635) (947,960) 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน                                                             (บาท/หุน้) 0.42 (1.07) (0.94) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,306,867 3,201,553 2,428,510 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,689,290) (2,316,962) (951,379) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (274,883) (904,183) (957,469) 
มูลค่าทีตราไวต่้อหุน้                                                                                 (บาท/หุน้) 1 1 1 
จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้                          (พนัหุน้) 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั                                                       (พนัหุน้) 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
มูลค่าหุน้ตามบญัชี                                                                                    (บาท/หุน้) 3.65 3.29 4.55 
เงินปันผลต่อหุน้                                                                                       (บาท/หุน้) 0.15(*) 0.10 0.10 

  
 

หมายเหตุ  : (*) เงินปันผลต่อหุ้นประจาํปี 2562 จาํนวน 0.15 บาท ซึงอยู่ในระหว่างการขอพิจารณาอนุมติัจากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2563 
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การแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2562 2561 2560 
ปรับปรุงใหม่ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIOS)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง               (เท่า) 0.97 0.98 1.00 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว             (เท่า) 0.94 0.95 0.95 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.10 0.24 0.18 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้      (เท่า) 2.22 1.76 1.59 
ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย              (วนั) 162.16 204.55 226.42 
อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ    (เท่า) 25.50 15.46 12.21 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย          (วนั) 14.12 23.29 29.48 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี                            (เท่า) 10.63 10.14 9.25 
ระยะเวลาชาํระหนี                        (วนั) 33.87 35.50 38.92 
Cash Cycle                                 (วนั) 142.41 192.34 216.98 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  
(PROFITABILITY RATIOS) 

   

อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 19.57 20.11 16.74 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   (%) 7.96 (2.18) (10.08) 
อตัรากาํไรอืน           (%) 1.37 0.88 0.82 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร                      (เท่า) 1.16 N/A N/A 
อตัรากาํไรสุทธิ                      (%) 2.97 (8.75) (7.22) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้         (%) 12.20 (27.24) (18.31) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIOS) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    (%) 2.00 (4.93) (4.00) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 30.90 7.31 12.20 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์                (เท่า) 0.67 0.56 0.55 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(FINANCIAL POLICY RATIOS) 

   

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   (เท่า) 2.98 3.34 2.61 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย      (เท่า) 3.44 8.08 5.36 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เท่า) 0.58 1.05 1.39 
อตัราการจ่ายเงินปันผล            (%) 35.44 N/A N/A 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2562 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิน 14,330 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2561 ทีร้อยละ 16.58 
โดยในปี 2562 รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญา และรายไดจ้ากการบริการเพิมขึนเป็น 14,134      ลา้นบาท จาก 12,185 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
เพิมขึนร้อยละ 16.00 จากปีกอ่นหนา้ การเพิมขึนของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากยอดขายทีเพิมขึนอย่างมากจากสายธุรกจิ ICT Solution & Service 
ซึงในปีทีผ่านมา ไดเ้ซ็นสัญญาโครงการต่างๆ เพิมขึนอย่างมาก นอกจากนี  ยงัไดข้ยายฐานลูกค้าสําหรับบริการใหม่ในด้าน Cyber Security อีก
ดว้ย 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิน 13,206 ลา้นบาท เพิมขึน 647 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 5.15 จากปี 2561 ซึงการเพิมขึนของค่าใช้จ่าย เป็นไป
ตามการเพิมขึนของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ทีเติบโตขึนอย่างมากในปีทีผ่านมา ในส่วนของอัตรากาํไรขันต้นอยู่ทีอัตราร้อยละ 19.57 ซึงอยู่ใน
ระดบัเดียวกนัเมือเทียบกบัปีกอ่นหนา้ นอกจากนี บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขายและจดัจาํหน่าย บริหาร และอืนๆ รวมทงัสิน 1,837 ลา้นบาท โดยลดลง
จากปีกอ่น 987 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 34.95 

ในปี 2562 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 562 ลา้นบาท เพิมขึนเล็กนอ้ยจากปีกอ่นหนา้ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของ       ผูถื้อหุน้บริษทัฯ รวม 
426 ล้านบาท โดยกาํไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดาํเนินงานทีดีของสายธุรกจิ ICT Solution & Service และ สายธุรกจิ Utilities and 
Transportations 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิน 14,134 ลา้นบาท ปรับตัวเพิมขึนจาก
ปีกอ่นหนา้ร้อยละ 16.00 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกจิ 

สายธุรกจิ รายได้จากการขาย งานตามสัญญา
และบริการในปี 2562 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา
และบริการในปี 2561 (ล้านบาท) อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 9,074 7,679 18.17% 

Digital 999 744 34.27% 

Call Center 756 711 6.33% 

Utilities and Transportations 3,232 3,384 -4.49% 

Technology Related Services 457 322 41.93% 

รายการปรับปรุงและระหว่างกนั -384 -655 -41.37% 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ 
(ก่อนรายการระหว่างกนั) 14,134 12,185 16.00% 

 
สายธุรกจิ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2562 สายธุรกจิ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทงัสิน 9,074 ลา้นบาท ปรับตวั
สูงขึนจากปีกอ่นหนา้อยู่ทีอตัราร้อยละ 18.17 โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ไดเ้ซ็นสัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 10,850 ล้านบาท 
เช่น โครงการติดตงัและพฒันาระบบสารสนเทศธุรกจิหลกั กบัธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มูลค่า 579 
ลา้นบาท โครงการรับจา้งออกแบบ จดัหา พฒันา ติดตงั และดูแลบาํรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกจิหลักกบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 5,500 ลา้นบาท  โครงการพฒันาระบบโทรคมนาคมทหาร กบักองบญัชาการกองทพัไทย มูลค่า 599 ลา้นบาท โครงการ
ใหบ้ริการรักษาระบบตรวจบตัรโดยสารขึนเครือง (CUTE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) มูลค่า 395 
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ลา้นบาท  รวมถึงโครงการเช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา กบัธนาคารออมสิน มูลค่า 985 ลา้นบาท เป็นตน้  โดยบริษทัมีงานคงคา้งที
ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สินปี 2562 เป็นมูลค่า 10,144 ลา้นบาท 

สายธุรกจิ Digital (“SDC”) 

สายธุรกจิ Digital มุ่งเนน้ใหบ้ริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ดาํเนินการติดตังโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital 
Trunked Radio System: DTRS) ไดค้รอบคลุมพืนทีต่าง ๆ ทวัประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการติดตงัเสาโทรคมนาคมในพืนทีทีได้รับอนุญาตจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ  นอกจากนี  ยงัมีรูปแบบบริการทีเข้าสู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพือรองรับ Lifestyle ในยุคดิจิทัล ทงัในเรืองของการ กนิ ดืม 
เทียว รวมถึงการวางแผนท่องเทียวครบวงจร  อีกทงัยงัมีในส่วนของ Digital Sport ทีเนน้การทาํตลาดดา้นกฬีาอย่างครบวงจร   

สายธุรกจิ Call Center (“OTO”)  
ในปี 2562 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 756 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนจากปี
กอ่นหนา้ในอตัราร้อยละ 6.33 อันเนืองมาจากการเพิมขึนของงานบริการออกแบบ พฒันา และติดตังระบบศูนยบ์ริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยลู์กค้าสัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และการ
ใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูล (Maintenance Service) โดยในปี 2563 นัน บริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ 
รวมถึงการนาํเสนอบริการใหม่ๆ เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
 
สายธุรกจิทไีม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สายธุรกจิ Utilities and Transportations 

สายธุรกจิ Utilities and Transportations ในปีนีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 3,232 ลา้นบาท ลดลงจาก 3,384 ล้านบาทในปี
กอ่นหนา้ หรือลดลงร้อยละ 4.49 โดยในปีทีผ่านมา ทางกลุ่มบริษทัฯไดอ้ยู่ระหว่างการนาํบริษทั สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ จาํกดั (มหาชน) 
(SAV) ซึงถือหุน้บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ (CATS) ทีดาํเนินธุรกจิด้านการให้บริการบริหารจัดการการจราจรทาง
อากาศ  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีแผนนาํเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนแกป่ระชาชนทัวภายในปี 2563  เพือเป็น
การเสริมศกัยภาพในการขยายธุรกจิ สร้างความแข็งแกร่งและเพิมมูลค่าทางธุรกจิใหก้บัสายธุรกจิ 
สาํหรับธุรกจิการใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ “CATS”  
กย็งัเติบโตขึนอย่างต่อเนือง ซึงในปีนี CATS มีจาํนวนเทียวบินเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองเป็น 133,835 เทียวบิน จาก 123,820 เทียวบินในปีทีผ่าน
มา หรือสูงขึนร้อยละ 8.09   นอกจากนี ธุรกจิกอ่สร้างโครงการสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต ้บริษทั เทด้า จาํกดั กย็งัสามารถ
ขยายธุรกจิจนมีมูลค่างานคงคา้งในมือถึง 3,500 ลา้นบาท อีกดว้ย 
 
สายธุรกจิ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกจิ Technology Related Services ในปี 2562 เพิมขึนเป็น 457     ลา้นบาท จาก 322  ลา้น
บาทในปีกอ่นหนา้ หรือเพิมขึนในอตัราร้อยละ 41.93 โดยการเพิมขึนเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากบริษทั วิชัน แอนด์  ซีเคียวริตี ซีส
เต็ม จาํกดั ซึงดาํเนินธุรกจิดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการติดตงักลอ้งวงจรปิดคุณภาพสูง  

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมมูลค่า 21,225  ล้านบาท หรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปีกอ่นหน้า สินทรัพยห์มุนเวียน
ปรับตวัเพิมขึน 1,278 ลา้นบาท เป็น 13,354 ลา้นบาท เป็นผลจากการเพิมขึนของรายไดค้า้งรับ       อย่างไรกต็าม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับตัว
ลดลงเป็น 7,870 ลา้นบาทในปีนี จาก 9,348 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็น 1,915 ลา้นบาท จาก 2,671  ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 28.29 
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ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,255 ลา้นบาท เพิมขึน 281 ลา้นบาท เทียบกบัสินปีทีผ่านมา  

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถื้อหุน้) ปรับตวัลดลงเป็น 2.98 เท่า จาก  3.34 เท่าในปี
กอ่นหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 2.34 เท่าในปีกอ่นหนา้ เป็น 2.13 เท่า ซึงมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของส่วนของหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที 0.97 เท่า ซึงลดลงเล็กนอ้ยเมือเปรียบเทียบกบั
ปีกอ่นหนา้  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงานอยู่ที 1,307 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 1,689 ล้านบาท และกระแส 
เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน 274 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปีนีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที 1,915 ลา้นบาท 

แหล่งทมีาของเงินทนุ (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั 5,331 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีกอ่นหนา้ 390 ลา้นบาท ในขณะทีกาํไรสะสมในส่วนทียงั
ไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 3,223 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ ลดลงเป็น 15,893 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.58 
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รายละเอียดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าทีบริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 
และเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 

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) 
 
 
 
 
 

81 - 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-มี.ค.2562 
2546-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

2550-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2542-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
ทีปรึกษาอาวุโส 
ทีปรึกษาอาวุโส 
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
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 ์
บจก. เวสท ์โคสท ์เอ็นจิเนียริง 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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) 

84 -  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 /กรรมการอิสระ/ 
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) 
 

82 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)                
University of Southern California   

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการคลงั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  ปี 2546 

 0.09% 
 927,750 หุน้ 

 

- 2542-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 

 
 
 

 
 

อดีต 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  
นกับริหาร 11 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 
 

 
 
สาํนกังบประมาณ  
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 
 

 อดีต 
 

ผูอ้าํนวยการกองงบประมาณ 
ฝ่ายความมนัคง 
 เจา้หนา้ทีวิเคราะหง์บประมาณ 7    
 กองวิเคราะห ์3 
 พนกังานงบประมาณ   
 กองงบประมาณฝ่ายสาธารณูปการ 

สาํนกังบประมาณ 
 
สาํนกังบประมาณ 
 
สาํนกังบประมาณ 
 

4. นายปริญญา  ไววัฒนา 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 27 เม.ย. 2553) 
 

 

72 -  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    

- 
 

- 2553-ปัจจุบนั 
 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

2548-ปัจจุบนั 
 
 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแล
กจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกาํกบั
ดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 

 
บมจ. นวนคร 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
 
 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 

5. 
 

นางศิริเพ็ญ  วิไลลกัษณ์ 
-  กรรมการ  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

79 หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ปี 2547 

0.59% 
5,960,250 หุน้ 

 
 

มารดาของ 
นายเจริญรัฐ  
นายวฒันช์ยั 

และ  
นายธนานนัท ์

2536-ปัจจุบนั 
 

 
 
 

 
 

2518-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 
 

 
 
บจก. สามารถวิศวกรรม 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง และ
บริษทัในกลุ่ม 

6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 
- กรรมการ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ:  20 ก.พ. 2539) 

69 - ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
ปี 2543 

  - หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director   
    Program  ปี 2543 

- - 2539-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

2543-ก.พ. 2560 
2547-ก.พ. 2560 
2556-ก.พ. 2560 

 

 
 

2541-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

2543-ก.พ. 2560 
2559-ก.พ. 2560  
2556-ปัจจุบนั 

2556-พ.ค.2562 
2556-พ.ค. 2560 

กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองประธานกรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ  
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการบริหาร  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 

2551-พ.ค. 2559 
ส.ค. 2557-ธ.ค. 2558 

2548-ธ.ค. 2558 
 

 
 

ก.ค. 2562-ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
วิทยากร 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บริษัทย่อยของ  บมจ.  สามารถคอร์ปอเรชั น         
(ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และบริษทัที
เกยีวขอ้ง) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD)    
7. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
-  กรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

59 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 The University of Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรวิทยาการการจดัการสาํหรับนกับริหาร

ระดบัสูง(วบส.) รุ่นที 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 19 จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันา
เมือง (มหานคร รุ่นที 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง   
ปี 2555 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน 

11.20% 
112,734,960 

หุน้ 
 
 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็  

และพีชายของ 
นายวฒันช์ยั และ 

นายธนานนัท ์

2536-ปัจจุบนั 
2538-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

2546-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

2556- ม.ค.2562 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจา้หนา้ทีบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 

(ปรอ.) รุ่นที 18 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
ปี 2548-2549 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน  
  รุ่นที 10 (วพน. 10) จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน   
  ปี 2560  
- หลกัสูตรสือสุขภาพ รุ่นที 2 (สส.2) จากราชวิทยาลยั

จุฬาภรณ์ สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์  ส.ค.2562 – มี.ค. 
2563 

หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี 
 - หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

   ปี 2547 
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) 

   ปี 2547   

 
 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

 
 

กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 

 

 
 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง และ
บริษทัในกลุ่ม 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
และบริษทัทีเกยีวขอ้ง) 
 

8.  นายวัฒน์ชัย วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
-  กรรมการบริหาร 
- กรรมการการบริหาร 
 ความเสียง 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน 
- รักษาการประธานสายธุรกจิ 

Call Center 

57 - 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 

12.55% 
126,305,535

หุน้ 
 

 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็ และ

นอ้งชายของ 
นายเจริญรัฐ  

และพีชายของ 
นายธนานนัท ์

 

2536-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

พ.ค. 2557-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 

พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
รักษาการประธานสายธุรกจิ Call Center 
รักษาการประธานสายธุรกจิ Utilities 
and Transportations และ Technology 
Related Services  
ประธานสายธุรกจิ Digital 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 

- รักษาการประธานสายธุรกจิ 
Utilities and Transportations และ 
Technology Related Services  

-  ประธานสายธุรกจิ Digital 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 
 
 

- 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 
และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2556 

 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับ  
สูง(บยป.) รุ่นที 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการ
ปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 
2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที 6 จากสถาบนัวทิยาการพลงังาน ปี 2558 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที 2 จาก
สถาบนัวิทยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม ปี 2558 

- หลกัสูตร ABC (Academy of Business Creativity) 

 
2546-ปัจจุบนั 

พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 
 
 

2546-ธ.ค.2558 
 

2548-ธ.ค.2558 
2539-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 

 
2559-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั

2556-พ.ค.2559 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสียง  
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร  
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง และ
บริษทัในกลุ่ม 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 

สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกจิ  รุ่นที 6 
โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม ปี 2560 

- หลกัสูตร CMA - GMS International Program Class 
2560  รุ่นที 3 ก.ค.-ส.ค. 2560 สถาบนัวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group      
(รุ่นที 4) ม.ค. - พ.ค. 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และพาณิชย ์
(TepCot) รุ่นที 11 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มี.ค. - ก.ย. 2561 

- หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
(วบส.) (รุ่นที 2) ส.ค. - ธ.ค. 2561 สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

-  หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย ปี 2562 

 
 

 

 
 

 
 

ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
และบริษทัทีเกยีวขอ้ง) 
 

9. นายธนานันท์ วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการพฒันาเพือความ

ยงัยืน 
- รองประธานกรรมการบริหาร 

ฝ่ายกลยุทธ์องคก์ร 
 

52 
 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
 University of Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์     
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)          
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ปี 2547 
- หลกัสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที 4 จากวิทยาลยั

2.71% 
27,238,500 

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 
 
 

กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์
องคก์ร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President)   
สายธุรกจิ Mobile Multimedia 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดข้อมูลเผยและความ

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 เม.ย. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตาํรวจกองบญัชาการศึกษา สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ปี 2560 

 
2559-ปัจจุบนั 
2559-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 

 

 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการสายธุรกจิ 
โทรศพัทเ์คลือนที 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ   

 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

 
 

บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง และ
บริษทัในกลุ่ม 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
และบริษทัทีเกยีวขอ้ง) 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 

10. นายธีระชัย  พงศ์พนางาม 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
- กรรมการพฒันาเพือความ  
  ยงัยืน  
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  สายธุรกจิ Utilities and   
  Transportations 
-  กรรมการบริหารความเสียง 
 

)วันทีได้รับการแต่งตัง เป็น
กรรมการ :13 พ.ย. 2561( 

53 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลคทรอนิคส์ 
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering     
    Management  California State University  
    Northridge, USA 
หลักสูตรการอบรมจากสม าคมส่ง เส ริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
(IOD) ปี 2561 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
(IOD) ปี 2562 

 

0.1% 
1,020,000 

หุน้ 

- 2561-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
พ.ค. 2562-ปัจจุบนั 

 
 

พ.ย. 2562-ปัจจุบนั 
2561-พ.ค.2562 

 
 
 

ส.ค. 2562-ปัจจุบนั 
 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ 
Utilities and Transportations  

กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการ  

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการ
กาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการพฒันาเพือ
ความยงัยืน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
 

 
 บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชันส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ.    
 สามารถคอร์ปอเรชนั (ดูรายละเอียดในขอ้มูล 
 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในบริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้ง) 
บจก. ไทยโอลีฟ 
บจก. สตาร์แล็บ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 รายละเอียดเจ้าหน้าทบีริหาร  ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
 

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. นายธนานันท์ วิไลลกัษณ์ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหาร :  28 ก.พ. 
2550) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดข้อมูลและความโปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 ชือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง/ 

วันทีได้รับแต่งตงั 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 4. นายจง  ดิลกสมบัติ 
- กรรมการบริหาร 
-   กรรมการพฒันาเพือความ     
    ยงัยืน   
-   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
    สายธุรกจิ ICT Solution and  
  Service 
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น          
 กรรมการบริหาร : 19 มี.ค. 2555) 

60 
 

- 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 

- หลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 
2547 

- หลักสูตร Capital Market Leader Program สําหรับ
ผู ้บ ริหารระดับสูง ขององค์กรตลาดทุนไทย โดย
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ร่วมกบัสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปี 2557 

-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 57 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนั
ประเทศ ปี 2558 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.)  
รุ่นที 14 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน ปี 2562 

- 
 

 

- 
 

2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2556-ปัจจุบนั 

2552-พ.ค. 2559 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
 2559-ปัจจุบนั 

2555-2559 
2548-พ.ค. 2559 
2548-พ.ย. 2558 
2546-พ.ย. 2558 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายธุรกจิ ICT Solution and Service 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) 

กรรมการ 
 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 บมจ. สามารถเทลคอม 
    
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถเทลคอม  
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 บมจ. สามารถ ดิจิตอล  
 บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
  
 
 
 บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ.   
 สามารถคอร์ปอเรชนั (ดูรายละเอียดในขอ้มูล 
 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ในบริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้ง) 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 ชือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง/ 

วันทีได้รับแต่งตงั 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5. นายวงศ์กฤษณ์  เจียมศรีพงษ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2561) 
 

51 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- การบริหารเศรษฐกจิสาธารณะสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หวัขอ้ CFO & Financial Information Management 
  หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที 8 
  ปี 2562 จํานวน 12 ชัวโมง 

- - ต.ค.2561– ปัจจุบนั 
 
 

พ.ค.2546-ธ.ค.2556 
 
 
 

ต.ค.2561– ปัจจุบนั 
ม.ค.2557-ก.ย.2561 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 

6. นางสาวนําทพิย์  บุรพพงษานนท์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ม.ค. 2551) 
 

58 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เรือง 

เครืองมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรือง สัญญา
เช่าจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ปี 2562  

 หลกัสูตรฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ปี 2562 ดงันี 

- สรุปการเปลียนแปลงและประเด็นทีสาํคญัของ    
    TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2562) 
  - ผลกระทบจากร่าง TFRS 16 เรือง สัญญาเช่าต่องบ  
 การเงิน และอตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

- - 2551-ปัจจุบนั 
2546-2551 

 
 

2541-2546 
2534-2541 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 

 
หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

      -  รับมือเกณฑก์ารรับรู้รายไดใ้หม่ตาม TFRS 15  
   สาํหรับธุรกจิทวัไป 

    -  จบัประเด็นสาํคญัในรายงานของผูส้อบบญัชีตาม  
       มาตรฐานใหม่  
    -  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
       ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2561) เรือง การประเมินว่า 
       ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่  
    -  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
       ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2561) เรือง ขอ้ตกลง 
       สัมปทานบริการ  
    -  การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  
       (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของ 
       ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  
    -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง  
       เครืองมือทางการเงิน  
    -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง  
       การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
       หน่วยงานต่างประเทศ  
    -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 19 เรือง  
       การชาํระหนีทางการเงินดว้ยตราสารทุน  
    -  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 เรือง การแสดง 
       รายการเครืองมือทางการเงิน  
   -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง  

     

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “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 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

      การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน  
   -  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
รวมปี 2562 อบรมทงัสิน 42.30 ชัวโมง 
Inside แนวปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินจากบริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 
ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 รายละเอยีดผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2562 

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. นายวงศ์กฤษณ์  เจียมศรีพงษ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2561) 
 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

 

    2.  นางสาวนําทพิย์  บุรพพงษานนท์ 
           - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
         (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น  
          ผู้บริหาร : 1 ม.ค. 2551) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรือง “หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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 รายละเอียดเลขานุการบริษัทฯ  ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 
 

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 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เลขานุการบริษัทฯ : 19 ธ.ค. 2557) 
 

45 - ปริญญาโท (บริหารธุรกจิ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกจิ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

- หลกัสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย           
ปี 2549 

- หลกัสูตรพืนฐานสาํหรับผูเ้ริมปฏิบติังานเลขานุการ
บริษทั (FPCS) รุ่นที 18  จากสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย  ปี 2551 

- หลกัสูตร Operation Excellent Program จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2551 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) Class 14  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2552 
 

0.001% 
7,900 หุน้ 

  

- ธ.ค. 2557-ปัจจุบนั
พ.ค. 2558-พ.ค. 2560 

2543-พ.ย. 2557 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ 
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หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตังนางจิรวรรณ  รุจิสนธิ  เป็นเลขานุการบริษัทฯ  โดยมีบทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบ ดังนี 
 
1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอืนที เกยีวขอ้ง 
2. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทงัใหค้าํแนะนาํแกก่รรมการเกยีวกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 
3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทงัดูแลและประสานงานให้

มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น ตลอดจนข้อกาํหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอืนที
เกยีวขอ้ง   

4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก ่ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อ
หุน้ รายงานประจาํปีของบริษทัฯ เป็นตน้ 

5. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  รวมทงัจดัส่งสาํเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนนั 

 
ในกรณีทีเลขานุการบริษทัฯ พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผูที้
จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ คนใหม่ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังภายใน 90 วนั นับแต่วนัทีเลขานุการบริษทัฯ คน
เดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบัติหน้าทีแทนในช่วงเวลา
ดงักล่าว  

 
บริษัทฯ ได้กาํหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังนี 

 
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 ิ
 “Smart Disclosure Program” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 โครงการประเมินคุณภาพการประชุมประจาํปีผูถื้อหุน้ “ติวเขม้ใหเ้ต็มร้อย เพือ AGM 2562” ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 “การใชง้านระบบ Issuer Portal ในฟังกช์นัใหม่ Documentary Request” ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
 “ความคืบหน้าในการพฒันาระบบ SETLink (Listed Company Solution) และคุณสมบัติของเลขานุการบริษทั และความสําคัญของ Contact 

Person” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scoreboard” ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  “การสัมมนาเพือรับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและรายงานประจาํปี” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัททเีกยีวข้อง ของบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 

หมายเหต ุ 1) x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ,   //  =  กรรมการบริหาร,  ///  =  ผูบ้ริหาร 
 2) รายชือบริษทั  ประกอบดว้ย 

1. SC =    บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  2. SDC =   บมจ. สามารถ ดิจิตอล   3.    SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 4.      SDM  =    บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย   
5. IMP        =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 6.    ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย   7.  S2A =    บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 8.  TBS = บจก. ไทยเบสสเตชนั   
9. STC =    บมจ. สามารถเทลคอม 10.    SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 11. SCT        =    บจก. สามารถคอมเทค 12. SBS =    บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส  
13. TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 14.    PN =    บจก. พอสเน็ท           15.    SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต 16. STW =    บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์  
17. SAET    =   บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 18.    PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 19.    SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ 20.    OTO     =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
21. OTP   =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 22. OTOC   =   บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23.    INH     =    บจก. อินโน ฮบั 24.    CATS     =    บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ  
25.    KPP           =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 26. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์ 27.     SEC =    บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 28.    VSS         =    บจก. วชินั แอนด์ ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  
29.    SE =   บจก. สามารถวศิวกรรม 30.    CIO =    บจก. คอนแทค-อิน-วนั 31.     SIH         =    บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง 32.     SRT          =    บจก. สามารถ เรดิเทค  
33.    TEDA   =   บจก. เทดา้ 34.    TS    =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 35.   SGE      =   บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี 36.    SUM   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์)  
37. SAV =   บมจ.  สามารถ เอวเิอชนั โซลูชนัส(์*) 38.     ITAB   =   บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 39.   I-SPORT     =   บจก. ไอ-สปอร์ต 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 SDC (3)  ถือหุ้นทางตรงโดย STC  (4)    ถือหุ้นทางตรงโดย SCT (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (6)  ถือหุ้นทางตรงโดย SAV (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH   
 (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (9)  ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (10) ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SDM (13) ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 
 (*)   เดิมชือ บจก.สามารถ ทรานส์โซลูชนั (STR) 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ บริษัทย่อย 
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)

 

SD
C(1)

 
SM

S(2)
 

SD
M(2)

 
IM

P(2)
 

ZA
(2)

 

S2
A(2)

 
TB

S(2)
 

ST
C(1)

 
SC

S(3)
 

SC
T(3)

 
SB

S(3)
 

TT
N(3)

 
    P

N(3)
 

SIF
(3)

 

ST
W(3)

 

SA
ET

(3)
 

PT
N(3)

 

SC
I(4)

 
OT

O(1)
 

OT
P (5

) 

OT
OC

(5)
 

IN
H(5)

 
CA

TS
(6)

 

KP
P(7)

 
SU

T 
SE

C 
VS

S SE
 

CIO
(8)

 
SIH

 

SR
T 

TE
DA

(9)
 

TS
(10

)  
SG

E(9)
  

SU
M(9)

  
SA

V(9)
 

ITA
B(11

) 

I-S
PO

RT
(12

)  
CS

 
EN

T(12
)  

SL
A(14

)  
NS

T(4)
 

SS
TV

 (13
)  

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 / 
7.   นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ /        /           /                 /         
8.   นายปริญญา  ไววฒันา /                                             
9.   นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ /, //, ///        /, //           /, //  /   /   x / / /  x x      /    / / 
10.  นายธีระชยั  พงศพ์นางาม /, //                   /, //    / / /       / / / / /, //   /      
11.  นายจง  ดิลกสมบตั ิ //, ///        /, //, 

/// / / / /  / / / / /             /          / /   
12. นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์ ///                         /                    
13. นางสาวนาํทพิย ์ บุรพพงษานนท ์ ///                                             
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รายชือของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

รายชือกรรมการ / กรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสียง 

คณะกรรมการ 
กํากับดูแล 

กิจการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
พัฒนาเพือ
ความยงัยืน 

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. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์       / 

11. นายจง  ดิลกสมบติั  /     / 

12.  นายธีระชยั  พงศพ์นางาม / /  /   / 

13. นางผ่องศรี  สลกัเพชร  /     / 

14. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ  /     / 

15.  นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช  /      

หมายเหตุ x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ 
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ  เจ้าหน้าทีบริหาร  และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“SDC”)  

 รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC (*) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายปิยะพันธ์  จัมปาสุต 
-  ประธานคณะกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 1 มี.ค. 2559) 
 

71 -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  นิติศาสตร์มหาบณัฑิตกติติมศกัดิ มหาวิทยาลยั 
   รามคาํแหง 
-  พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)   
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
-  นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม 
  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 6 (ปธส.6) 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม ปี 2561 
-หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
 รุ่นที 1  (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั 
 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปี 2561 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงรุ่นที 5 
 ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ระดบัชาติ ปี 2551 
- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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 ดิจิตอล 
 
 
 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
 
 
 
บมจ. เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชนั 
บริษทั พี เอส เมมเบอร์ จาํกดั 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
บริษทั ขนส่ง จาํกดั (บขส.) 

2. ดร. โชติวิทย์  ชยวัฒนางกูร 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

72 - ปริญญาเอก  Ph.D. Electrical Engineering 
   University of Minnesota  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  M.S. Electrical Engineering 
   University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.08% 
9,000,000 

หุน้ 
 

- 2552 - ปัจจุบนั 
2546 - 2552 

2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC (*) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

   กจิการ 
-  กรรมการสรรหาและกาํหนด 
   ค่าตอบแทน 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  หลกัสูตรความยงัยืนของธุรกจิยุคดิจิทลั รู้ใหไ้ว – ใชใ้ห้
เป็น บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ปี 2562 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ปี 2547 

 

2548 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
บจก. กรีนสปอต 
บจก. บีไอทีไอซี 
บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

53 - Mini MBA  บริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี   บริหารธุรกจิ (การบญัชี)  สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล 
- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ปี 2547 

0.01% 
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 ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

 
บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 
 

 
 
บจก. สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC (*) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  
-  กรรมการ 
-  กรรมการบริหารความเสียง 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 
   
 
 

 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

5. 
 

นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
-  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง 
  
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.21% 
23,343,000 

หุน้ 
 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

 

6. นางสุกญัญา วนิชจักร์วงศ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- กรรมการสรรหาและ
กาํหนด 
  ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการพฒันา

เพือความยงัยืน 

53 - ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International 
Marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ ประเทศญีปุ่น 

- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสือมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรทีเปิดมุมมองใหม่เสริมกลยุทธ์แห่งโลกของ
การเปลียนแปลงสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ปี 2562 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน รุ่นที 28 (วตท. 28) ปี 2562 

0.13% 
14,900,000 

หุน้ 

  นอ้งสาวของ 
นายเจริญรัฐและ 

นายวฒันช์ยั  
 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2558- พ.ค.
2561 

 
มิ.ย. 2561– ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน / 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC (*) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 12 พ.ย. 2558) 

- หลกัสูตรการบริหารการท่องเทียวสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (กทส.) ปี 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์ปี 2560 

- หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมนัคงขนัสูง 
(สวปอ.มส.8) ปี 2559 

- หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที 6 ปี 2557 

- หลกัสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ปี 2556 

2556 - ปัจจุบนั 
 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง / 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวข้อง ของ 
บมจ.สามารถ ดิจิตอล(ดูรายละเอียดใน
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ
และผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และบริษทัที
เกียวข้องจากแบบ56-1 และรายงาน
ประจํา ปี  2 5 6 2 ของ บ มจ.สามารถ 
ดิจิตอล) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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 รายละเอียดเจ้าหน้าทีบริหาร  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 

30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.21% 
23,343,000 หุน้ - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

2. นางสุกัญญา วนิชจกัร์วงศ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสียง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด 
  ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือความ

ยงัยืน 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 

12 พ.ย. 2558) 
 
 

53 - ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International 
Marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ ประเทศญีปุ่น 

- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสือมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรทีเปิดมุมมองใหม่เสริมกลยุทธ์แห่งโลก 
  ของการเปลียนแปลงสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  
  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
  ไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ปี 2562 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาด 
  ทุน รุ่นที 28 (วตท. 28) ปี 2562 
- หลกัสูตรการบริหารการท่องเทียวสําหรับผูบ้ริหาร

ระดบัสูง (กทส.) ปี 2561 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 

ปี 2560 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมนัคงขนัสูง    

(สวปอ.มส.8) ปี 2559 
- หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง 

(บยป.) รุ่นที 6 ปี 2557 
- - หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  ปี 2556 

0.13% 
14,900,000  

หุน้ 

  นอ้งสาวของ 
นายเจริญรัฐและ 

นายวฒัน์ชยั 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2558- พ.ค.2561 
 
 
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบนั 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 

 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ / กรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน / 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง / 
ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

 
ตาํแหน่งในกิจการอืน 

(ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้ง ของ บมจ.
สามารถ ดิจิตอล(ดูรายละเอียดในขอ้มูลการ
ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารใน
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งจากแบบ56-
1 และรายงานประจําปี  2562 ของบมจ.
สามารถ ดิจิตอล) 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

3. นางสุมลทพิย์  ศรีเมฆ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
- ผูที้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาํบญัชี 

 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร : 
30 ก.ย. 2546) 
 

60 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- Update ภาษีอากรและบญัชี ปี 2562 
- พฒันาการของระบบบญัชีในยุค Digital ทีน่าจบัตา

มอง ปี 2562 
- มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 

ปี 2562 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 ปี 2562 
- เตรียมความพร้อมรองรับการเปลียนแปลงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 
(IAS 32, TFRS7) ปี 2561 

- Update ภาษีอากรและบญัชี ปี 2561 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)   

ทุกฉบบั ปี 2561 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบบัที 15 

เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ (TFRS 15)       
ปี 2561 

- - พ.ค.2562 – ปัจจุบนั 
 

2547 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร / กรรมการพฒันาเพือ
ความยงัยืน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 

4. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย Network  
    Community  
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร : 
1 ก.ค. 2560) 
 

53 -  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
   บริหารศาสตร์ (นิดา้) 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร   
   ลาดกระบงั 
 

0.01% 
1,265,600  

หุน้ 

- ก.ค. 2560  - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2550 - มิ.ย. 2560 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย Network Community 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. นายหิรัญ พันธ์ุบ้านแหลม 
- ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

- ผูที้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน 

56 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบณัฑิต (การจดัการทวัไป) 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 
- TLCA CFO Professional Development  Program 

(TLCA CFO CPD) ปี 2562 
- ความเขา้ใจเรืองกฏหมาย e-Payment ปี 2562 
- เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบบัใหม่ (TFRS16) ปี 2562 
- Insight Financial Management เสริมศกัยภาพให้

กจิการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ ปี 2562 
- มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 

ปี 2562 
- โอกาสเพิมผลตอบแทนการเลือกกองทุนสาํรอง   

เลียงชีพ ปี 2561 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย           
(ฉบบัที 15)  เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้     
ปี 2561   

0.00% 
20,000 

หุน้ 

- พ.ค.2562 – ปัจจุบนั 
 

2558 - ปัจจุบนั 
2555 - 2557 

กรรมการบริหาร / กรรมการพฒันา
เพือความยงัยืน 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 

6. นายวิชัย รงควิลติ 
- หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
- เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

53 -  ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์
- หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562 
- มาตรฐานการรายงานการเงิน TRRS 9 และ TFRS 16 

ปี 2562 
- 5 รู้ สู่การวางแผนภาษีง่าย ๆ ดว้ยตวัเอง ปี 2562 
- หลกัสูตร Fraud Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย ปี 2561 

- - ส.ค.  2562 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2558 - ต.ค. 2561 

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสียง 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ชือ-นามสกลุ/ตําแหน่ง/ 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

  
 

 - หลกัสูตรหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทีเกยีงโยงกนั 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ปี 2561 

- หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2561 
- หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2560 
- Training Confirmation Letter : กาํหนดการเขา้อบรม

หลกัสูตร"เรียนรู้การใชง้านระบบปฏิบติัการ 
Windows 10” ปี 2559 

- หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2559 
- CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองคก์ร ภยัมืดที

ป้องกนัและควบคุมได”้ ปี 2559 
- Fraud case study and  Knowledge sharing for 

Internal auditor ปี 2558 
- Fraud Risk Management (FRM) สาํคญัอย่างไรกบั

องคก์รในปัจจุบนั ปี 2558 
- หลกัสูตร Fraud Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย ปี 2557 
- Audit เทคนิคกบังานตรวจสอบภายใน ปี 2557 
- แนวทางและแผนพฒันาหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ปี 2557 
- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน

ใหม่ล่าสุดของสภาวิชาชีพบญัชี ปี 2557 

   
พ.ย. 2561 -  ส.ค.  2562 
มี.ค.  2557  -  ธ.ค.  2557 
2554 - ก.พ. 2557 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 

 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 

 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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 รายละเอียดเลขานุการบริษัท  ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)   ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 
 

ชือ-นามสกลุ/ ตําแหน่ง/  
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC (*) 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวบุญรัตน์   มงคลรัตนกร 
- เลขานุการบริษทั SDC 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
- เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย 
 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
เลขานุการบริษัท: 31 ต.ค. 2546) 
 

57 - Mini MBA บริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัสาํหรับ

เลขานุการบริษทั  ปี 2546   
-  Internal Auditing Certificate Program  

จากสภาวิชาชีพบญัชี  ปี 2546    
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตบญัชีชนัสูง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2529    
 

(หนา้ทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั SDC
สามารถดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. 
สามารถ ดิจิตอล) 

0.00% 
70,000 หุน้ 

 

- พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 

 
2546 – ก.ค.2556/ 

พ.ย.2561 – ก.ค.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
เลขานุการบริษทั SDC / เลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อย 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SDC 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  ในบริษัทย่อยทีประกอบธุรกจิหลักของบริษัทฯ  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัททเีกยีวข้อง  ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 

ชือ / นามสกุล 

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 
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 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 / /  / / / / / / / /  / /     / / /   / /, //  

 6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  /, // / / / / / / / / /     /, //, 
///                X    X          X 

 7. นางสุมลทพิย ์ศรีเมฆ ////                                             
 8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ ////                                             
 9. นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม ////                                             

 

หมายเหต ุ            1.  X  =   ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,   //  =   กรรมการบริหาร,  ///  =   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ,     ////  =  ผูบ้ริหาร 
    

   2.  รายชือบริษทั ประกอบดว้ย 
1. SDC    = บมจ. สามารถ ดิจิตอล* 2. SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส     3. SDM = บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย**  4. ZA = บจก. ซีเคียวเอเชีย 

   5. I-SPORT = บจก. ไอ-สปอร์ต *** 6. ENT = บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี*** 7. IMP = บจก. ไอ-โมบาย พลสั 8. SSTV = บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชินั****                      
   9. S2A   = บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 10. TBS = บจก. ไทยเบสสเตชนั 11. SC = บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 12. STC = บมจ. สามารถเทลคอม 
  13. SCT = บจก.  สามารถ คอมเทค 14. SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส                15. OTO = บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์  16. SE =  บจก. สามารถวศิวกรรม   

17. PN = บจก. พอสเน็ท 18. SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ     19. SIF    = บจก. สามารถ อินโฟเนต 20. SAET     = บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค   
21. SUT = บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์  22. SEC = บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์     23. CATS = บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ   24. KPP = บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  
25. CS  = บจก. แคมโบเดีย สามารถ   26. CIO = บจก. คอนแทค -อิน-วนั     27. TTN = บจก. ไทยเทรดเน็ท 28. STW     = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   
29. SIH = บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง   30. SRT       = บจก. สามารถ เรดิเทค   31. OTP = บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล     32. PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 
33. VIH = บจก. วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิ ง   34. VSS = บจก.วชินั  แอนด ์ ซีเคียวริตี  ซีสเต็ม 35. OTOC = บจก. วนัทูวนั แคมโบเดีย   36. TEDA = บจก. เทดา้ 
37. TS = บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 38. SUM = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 39. SGE = บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี 40. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 
41. NST = บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 42. ITAB = บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 43. SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ 44. SAV = บมจ. สามารถ เอวเิอชนั โซลูชนั***** 
45. INH = บจก. อินโน ฮบั          

3. * เดิมชือ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (SIM)       **  เดิมชือบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั            *** ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั       ****  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั       ***** เดิมชือบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชนั จาํกดั
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บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
รายชือของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 

รายชือกรรมการ บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 
1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ x 

2. นางสุกญัญา      วนิชจกัร์วงศ ์ / 

3. นางสาวภชนก     เลิศวตัรกานต ์ / 
 

หมายเหตุ          X  =   ประธานกรรมการ,  /  =  กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  /     / 
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ  /     / 
9. นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม  /     / 
10. นางสาวบุญรัตน ์  มงคลรัตนกร       / 

 
หมายเหตุ          X  =   ประธานกรรมการ,  /  =  กรรมการ  
 
 
รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก  
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บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (“SAMTEL”) 
 

 รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. พลเอกสัมพันธ์  บุญญานันต์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 

76 - 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 

 

- 2560 - ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

2560 -  ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551- 2560 
2551- 2560 

 
 
 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
ทีปรึกษา 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม  
บมจ. สามารถเทลคอม  
 
 
 
 
 
 
บจก. ทิพยว์ารินวฒันา 
บจก. จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชนั (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 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 

2. นายวิชัย  โภคาสัมฤทธิ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 21 เม.ย. 2554) 
 

 

70 - ปริญญาโท M.A. (Political Science), 
Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรีนิติศาสตรบณัฑิต 
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 
2560 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 

2554 - 2560 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 
 
 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 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 

3. น.ส.รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 
 

63 - 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 
กรุงเทพมหานคร 

 - หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที 4 วิทยาลยัการยุติธรรมทาง
ปกครอง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที 6 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- 
 

- 2551-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
 

2547-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

2556-ส.ค. 2562 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ทีปรึกษาทางดา้นอาหาร 
กรรมการ 
ทีปรึกษา 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานบริหาร 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 
ประธานทีปรึกษา 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.ซีพีออลล ์
บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
บมจ. กลักุลเอ็นจิเนียริง 
 
 
 
บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
บจก. อาร์ พร็อพเพอร์ตี 
บจก. คุณหรีดคอร์ปอเรชนั 
บจก. 110 วิภา 
มูลนิธิ สยามโซลเวย ์
บจก. ดรีมเฮา้ส์ 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมลูการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมสิีทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 

 

 202 

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 

     

4. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 
- กรรมการ  
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 29 เม.ย. 2547) 

 

64 - 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 

5. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
- กรรมการ 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 
(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 2562 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. 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) - 

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) - 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 

 

 204 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

9. นายจง  ดิลกสมบัติ  
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ประธานกรรมการพฒันาเพือ

ความยงัยืน 
- กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
-  กรรมการบริหารความเสียง 
 
(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 2562  ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 

 รายละเอียดเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ณ วนัที  31 ธันวาคม  2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น

เจ้าหน้าทีบริหาร: 16 มี.ค. 2543) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.267% 
1,650,010 หุน้ 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

2. 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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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3. นายพรชัย  กรัยวิเชียร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่าย
การสือสารโทรคมนาคม 

- กรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 1 มี.ค. 2548) 

54 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 Bridgeport University  สหรัฐอเมริกา 

0.007% 
42,000 หุน้  

 
 

- 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2548-2559 
2555-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
บริการเครือข่ายสือสารและสายธุรกจิ
บริการรับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
  
 
 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที เ กี ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2562 
ของบมจ.สามารถ  เทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (**) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 

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.โชติกา  กาํลูนเวสารัช   
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
   สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์

ดา้น ICT 
- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

  
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 15  มี.ค. 2559) 

 
  

52 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 

 

0.023% 
140,000 หุน้ 

 

- 2559- ปัจจุบนั 
 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2553-2559 
 
 
 

2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 กรรมการบริหารความเสียง 
 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั 

 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที เ กี ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2562 
ของบมจ.สามารถ  เทลคอม) 
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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. นายสุชาติ  ดวงทวี  
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

สายธุรกจิแอปพลิเคชนั
สนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 

- กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 15 มี.ค. 2559) 

 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 

0.075% 
466,000 หุน้ 

 

- 2560 -ปัจจุบนั 
 
 

2559- 2560 
 
 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2555-2559 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุน 
ดา้นการประกอบธุรกจิ 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการบริหารความเสียง 
 
 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที เ กี ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2562 
ของบมจ.สามารถ  เทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562  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. นายดิลกพัฒน์  นิศามณีวงศ์ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่- บริหารการเงินและ
ลงทุนสัมพนัธ์ (CFO – Chief 
Financial Officer)  

-  กรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 1 ก.พ. 2557) 

 

50 - Master of Business Administration, Major Finance, 
Long Island University, School of Business, 
Booklyn campus, New York 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสูตรเศรษฐกจิดิจิทลัสาํหรับผูบ้ริหาร (DE4M) 
รุ่นที 5 โดยมูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์ร
ภาครัฐ ปี 2560 

 

0.002% 
15,000 หุน้ 

 

- 2561-ปัจจุบนั 
 
 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

2557-2561 
 

2557-2559 
 
 

2545-2557 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่- บริหาร
การเงินและลงทุนสัมพนัธ์ (CFO – Chief 
Financial Officer) 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงินและ 
นกัลงทุนสัมพนัธ ์
กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที เ กี ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2562 
ของบมจ.สามารถ  เทลคอม) 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 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 

7. นางอรุณลกัษณ์  ดิลกวณิช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร : 1 ก.ย. 2546) 
 

60 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  Bridgeport University
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 
 

- 2546-ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 256 1 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL  
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หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2562 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 

 รายละเอียดผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายดิลกพัฒน์  นิศามณีวงศ์ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่– 

บริหารการเงินและลงทุนสัมพนัธ ์
(CFO – Chief Financial Officer)

- กรรมการพฒันาเพือความ
ยงัยืน 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร: 1 กุมภาพันธ์ 
2557) 

-ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)- 

2. นางอรุณลกัษณ์  ดิลกวณิช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
เจ้าหน้าทีบริหาร: 1 กันยายน 
2546) 

-ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)- 
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 รายละเอียดเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ณ วนัที  31 ธันวาคม  2562 
 

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 
 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ    
      ภายในและเลขานุการบริษทั   
      SAMTEL 
       

 
 
 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น             

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการบริษัท SAMTEL : 
28 ต.ค. 2546) 

 

62 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชีตน้ทุน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสูตรที 1 รุ่นที 
27 จากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี)  

- หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติัสาํหรับ
เลขานุการบริษทั รุ่นที 3 จดัโดย ศูนยว์ิจยักฎหมาย
และการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
(หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท   
SAMTEL สามารถดูได้จากรายงานประจาํปี  2562 
ของบมจ. สามารถเทลคอม) 

0.051% 
315,700 หุน้ 

 

- 2560-ปัจจุบนั 
 

2546- 2560 
 

2556-2559 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการบริษทั SAMTEL 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษทั SAMTEL 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SAMTEL 
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ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษทัย่อย ทีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  
บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 
ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย และบริษทัทีเกียวข้อง ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทั บริษทัย่อย บริษทัทีเกยีวขอ้ง 
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 

STC(1) SC
S 

SC
T 

SB
S PN
 

TT
N 

ST
W SIF

 
SA

ET
 

ITA
B(2)  

PT
N 

NS
T(3)

 
SC

I(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)  

SG
E (6)  

SU
M(6)

 
SA

V(S
TR

)(6)

TS
(7)

 
KP

P(8)
 

CA
TS

(9)
 

CI
O(10

)  
SD

C(1)
 

SM
S(11

)  
SD

M (11
)  

IM
P(11

)  
ZA

 (11
) 

S2A
(11

) 

TB
S(11

)  
I-S

PO
RT

 (12
)  

EN
T (12

)  
SS

TV
(13

)  
OT

O(1)
 

OT
P(14

)  
OT

OC
(14

)  
IN

H(14
)  

VI
H 

1.    พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์ x                                             
2.    นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ /                                             
3. นางสาวรพีพรรณ   เหลืองอร่าม
รัตน์ 

/                                      /       
4.    นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ /         

 
                                    

5.    นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ /               /            /               /     
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 /, // 

/, // 
   / 

8.    นายธนานนัท์         วิไลลกัษณ์ /, //                /, //, #   x /  / / x    x /  /          / /, //  /  / 
9. นายจง ดิลกสมบติั /, //, # / / /  / / / /  / / / / //, #     /                          
10.  นายพรชยั กรัยวิเชียร # / /       /    /    /                            
11.  นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช #  /    / /    / /     /                            
12. นายสุชาติ ดวงทวี #  /    /  /  /  /

/ 
                                

13.  นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ์ #    /      /                                   
14.  นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช #                                             
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  หมายเหตุ 
1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       
2)  รายชือบริษทัประกอบดว้ย 
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. ITAB = บจก.ไอที  แอ๊บโซลุท 

11.  PTN     =  บจก.พอร์ทลัเน็ท 12. NST  = บจก.เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 13. SCI = บจก.ซีเคียวอินโฟ  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.วชินั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  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. SGE   =  บจก.สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี 25. SUM   =   บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
26. SAV      =  บมจ.สามารถ เอวเิอชนั โซลูชนัส ์ 27. TS      =    บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 28.  KPP    =  บจก.กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  29. CATS   =  บจก.แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 30.  CIO    =   บจก.คอนแทค-อิน-วนั 
   (เดิมชือ บจก.สามารถ ทรานส์โซลูชนั)      
31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 
36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 
41. OTO      =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 
37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชนั 
42.  OTP    =   บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 

33. SDM   =  บจก.สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
38. I-SPORT  =  บจก.ไอ-สปอร์ต 
43. OTOC =  บจก.วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 

 34.  IMP    =    บจก.ไอ-โมบาย พลสั  
 39.  ENT    =   บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
 44.  INH    =   บจก.อินโนฮบั 

35.  ZA     =    บจก.ซีเคียวเอเชีย 
 40. SSTV  =   บจก.สยามสปอร์ต เทเลวชินั 
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 SAV      (10)ถือหุ้นทางตรงโดย SE 
        (11)ถือหุ้นทางตรงโดย SDC            (12)ถือหุ้นทางตรงโดย SDM                (13)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT      (14)ถือหุ้นทางตรงโดย OTO 
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บริษัท  สามารถ  เทลคอม จํากัด (มหาชน)  
 รายชือของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

หมายเหตุ:         x  =  ประธานกรรมการ,          /  =  กรรมการ 
 
 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 
 

รายชือกรรมการ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน 
เซอร์วสิ จํากัด 

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ x x x 

2. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์ / / / 

3. นายจง  ดิลกสมบติั / / / 

4. นายพรชยั  กรัยวิเชียร / /  

5. นายสุชาติ  ดวงทว ี  / / 

6. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช  /  

  7.   นายดิลกพฒัน ์     นิศามณีวงศ ์    / 
 
หมายเหตุ:      x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ 
 

รายชือกรรมการ/กรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสียง 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาเพือ
ความยังยืน 

1. พลเอกสัมพนัธ ์ บุญญานนัต ์ x  /   x  
2. นายวิชยั โภคาสัมฤทธิ /  x  x /  
3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน ์ /  /  / /  
4. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ ์ /    /   
5. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ /    /   
6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ / /  /    
7. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์ / x  x    
8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ / /  /    
9. นายจง  ดิลกสมบติั / /  / /  x 
10. นายพรชยั  กรัยวิเชียร  /     / 
11. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช  /     / 
12. นายสุชาติ ดวงทว ี  /     / 
13. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์  /     / 
14. นางนิศาชล อุดมวงศว์ิวฒัน ์       / 
15. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ       / 
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 รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน 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 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4.  นายพรชัย  กรัยวิเชียร  
- กรรมการ 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 12 ต.ค. 2550) 

 

54 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
   Bridgeport University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- 
 

- 2550-ปัจจุบนั 
 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2548-2559 
2555-2558 

 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
บริการเครือข่ายสือสารและสายธุรกจิ
บริการรับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2562 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช 
- กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการและ 
   ผูอ้าํนายการฝ่ายขาย 
 
 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 21 ธ.ค. 2553) 

 

52   - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
    เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- - 2553-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 
 

 2559- ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562 – ปัจจุบนั 

2553-พ.ค. 2559 
2561 – ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 

 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบทา้ย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2562 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

6.  นายสุชาติ ดวงทวี 
-  กรรมการ  
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิ 
   บริหารการบิน 
  
  

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 1 ธ.ค. 2549) 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - 2549-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

2560 -ปัจจุบนั 
 
 

2559-2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2555-2559 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 

 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสียง 
  

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2562 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 
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เอกสารแนบ 1 
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 รายละเอียดเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 
 

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 
- กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการและ 
   ผูอ้าํนายการฝ่ายขาย 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2556) 

 

52   - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- - 2553-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 
 

 2559- ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2553-2559 
2561 – ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT 

 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

  
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบ
ทา้ยจากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2562 
ของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 

 
 

221

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2. นายสุชาติ ดวงทวี 
-  กรรมการ  
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิ 
   บริหารการบิน 
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
ผู้บริหาร :1 ต.ค. 2556) 

 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - 2549-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

2560 -ปัจจุบนั 
 
 

2559-2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2555-2559 
 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิบริหารการบิน 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกจิ 

 กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสียง 
  

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที 2 แนบท้าย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2562 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 
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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 

3. นายดนัยศักร์  คนซือ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ธ.ค. 2556) 

48 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัเซ็นจอหน์ 

- - 2556-ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
 

4. ดร. กร วัจนะภูม ิ
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและ  
  ซ่อมบาํรุง 

 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ก.พ. 2559) 

43 - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม   
   University of Pittsburgh 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2558-2559 

 
2556-2558 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตงัและ
ซ่อมบาํรุง 
ผูจ้ดัการฝ่ายติดตงัและซ่อมบาํรุง 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 

 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCT 
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223

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกียวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทั บริษทัทีเกียวข้อง                                                               
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1.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ x /, // x x  x x  x 
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2.    นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ / /, //,# / /  / / x / 
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/ /, //,

# 
/ 

 
 / / / / 

 
/ / /, // 

 
/ / / /, // x x x x x x x x x /, //     / 

3. นายจง ดิลกสมบติั / /, //,#
มล 

/ /  / / / /  / / / / //,#     /                          
4.  นายพรชยั กรัยวิเชียร / # /       /    /    /                            
5.  น.ส.โชติกา   กาํลูนเวสารัช / #     / /    / /     /                            
6. นายสุชาติ ดวงทวี / #     /  /  /  /

/ 
                                

7.    นายดนยัศกัร์       คนซือ #                                             
8.    ดร.กร                 วจันะภูมิ #                                             

หมายเหตุ   
1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       
2)  รายชือบริษทัประกอบดว้ย 
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. ITAB = บจก.ไอที  แอ๊บโซลุท 

11.  PTN     =  บจก.พอร์ทลัเน็ท 12. NST  = บจก.เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 13. SCI = บจก.ซีเคียวอินโฟ  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.วชินั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  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. SGE   =  บจก.สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี 25. SUM   =   บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
26. SAV     =    บมจ.สามารถ เอวเิอชนั โซลูชนัส ์
                         (เดิมชือ บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชนั) 

27. TS       =  บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 28.  KPP    =  บจก.กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  29. CATS   =  บจก.แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 30.  CIO    =   บจก.คอนแทค-อิน-วนั 

31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 
36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 

  41. OTO      =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 
37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชนั 
42.  OTP    =   บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 

33. SDM   =  บจก.สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
38. I-SPORT  =  บจก.ไอ-สปอร์ต 
43. OTOC =  บจก.วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 

 34.  IMP    =    บจก.ไอ-โมบาย พลสั 
 39.  ENT    =   บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
 44.  INH    =   บจก.อินโนฮบั 

35.  ZA     =    บจก.ซีเคียวเอเชีย 
 40. SSTV  =   บจก.สยามสปอร์ต เทเลวชินั 
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 SAV      (10)ถือหุ้นทางตรงโดย SE 
        (11)ถือหุ้นทางตรงโดย SDC            (12)ถือหุ้นทางตรงโดย SDM                (13)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT      (14)ถือหุ้นทางตรงโดย OT    O  
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 รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากัด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCS(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
- ประธานกรรมการ 

 
 

 (วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 11 พ.ย. 2534)  
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.00004% 
2 หุน้ 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการ 

 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 11 พ.ย. 2534)  
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.00004% 
2 หุน้ 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

3. นายจง  ดิลกสมบัติ 
- กรรมการ 

 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 13 ก.พ. 2555)  
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCS 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCS(*) 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4.  นายพรชัย  กรัยวิเชียร 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขาย 1 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
กรรมการ: 1 ส.ค. 2542) 

 

54 
 

-  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
  Bridgeport University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- - 2542-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
 

2558-ปัจจุบนั 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2548-2559 
2555-2558 

 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 1 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
บริการเครือข่ายสือสารและสายธุรกจิ
บริการรับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 
 
 

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้ง   (ดูรายละเอียด
ในข้อมูลการดํารงตาํแหน่งของกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย   และบริษทัทีเกยีวข้อง
ของบมจ. สามารถเทลคอม) 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCS 
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รายละเอยีดเจ้าหน้าทบีริหาร บริษัท สามารถคอมมวินิเคชัน เซอร์วสิ จาํกดั ณ วนัที  31 ธนัวาคม  2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1.  นายพรชัย  กรัยวิเชียร 
- กรรมการผูจ้ดัการ  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขาย 1 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ส.ค. 2542) 

 

54 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
  Bridgeport University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- - 2542-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
 

2558-ปัจจุบนั 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2548-2559 
2555-2558 

 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 1 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
โครงสร้างเครือข่ายการสือสารโทรคมนาคม 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกจิ
บริการเครือข่ายสือสารและสายธุรกจิ
บริการรับเหมาออกแบบติดตงัระบบ 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 
 
 

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
บริษทัย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้ง (ดูรายละเอียด
ในข้อมูลการดํารงตําแหน่ง ของกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย   และบริษทัทีเกยีวข้อง
ของบมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCS 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2.  นายบดินทร์  หลาบหนองแสง 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 2 

 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ม.ค. 2551) 

 
 

 

48 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

- - 2561-ปัจจุบนั 
2551-2560 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

 บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 

3.  นายเสนีย์  สมมา 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและ

บาํรุงรักษา 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ก.ย. 2557) 

 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

- - 2557-ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและบาํรุงรักษา 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

 บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ SCS 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากัด  
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกยีวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษทัทีเกยีวขอ้ง                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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1.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ x /, // x x  x x  x  x x x x   /, //, # x   x x x x  x x /, //  x x x /              x 
2.    นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ / /, //, # / /  / / x /  /  / /   /, //, # /   / / / /  / / /, //  / / / /, // x x x x x x x x x /, // 

/, // 
   / 

3. นายจง ดิลกสมบตั ิ / /, //, # / /  / / / /  / / / / //,#     /                          
4.  นายพรชยั กรัยวิเชียร / # /       /    /    /                            
5.    นายบดินทร์     หลาบหนองแสง #                                             
6.    นายเสนีย ์ สมมา #                                             

หมายเหต ุ    
1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       
2)  รายชือบริษทัประกอบดว้ย 

1. SCS = บจก.สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 
6. TTN = บจก.ไทยเทรดเน็ท 

2.  STC    =  บมจ.สามารถเทลคอม 
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. ITAB = บจก.ไอที  แอ๊บโซลุท 

11.  PTN     =  บจก.พอร์ทลัเน็ท 12. NST  = บจก.เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 13. SCI = บจก.ซีเคียวอินโฟ  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.วชินั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  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. SGE   =  บจก.สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี 25. SUM   =   บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
26. SAV      =  บมจ.สามารถ เอวเิอชนั โซลูชนัส ์ 27. TS      =    บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 28.  KPP    =  บจก.กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  29. CATS   =  บจก.แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 30.  CIO    =   บจก.คอนแทค-อิน-วนั 
                     (เดิมชือ บจก.สามารถ ทรานส์โซลูชนั)      
31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 
36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 

  41. OTO      =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 
37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชนั 
42.  OTP    =   บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล 

33. SDM   =  บจก.สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
38. I-SPORT  =  บจก.ไอ-สปอร์ต 
43. OTOC =  บจก.วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 

 34.  IMP    =    บจก.ไอ-โมบาย พลสั  
 39.  ENT    =   บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
 44.  INH    =   บจก.อินโนฮบั 

35.  ZA     =    บจก.ซีเคียวเอเชีย 
 40. SSTV  =   บจก.สยามสปอร์ต เทเลวชินั 
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 SAV      (10)ถือหุ้นทางตรงโดย SE 
(11)ถือหุ้นทางตรงโดย SDC            (12)ถือหุ้นทางตรงโดย SDM                (13)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT      (14)ถือหุ้นทางตรงโดย OTO 
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 รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

PTN(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
- ประธานกรรมการ  
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 4 ก.ย. 2555) 
 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.00003% 
6 หุน้  

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

2.  นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- กรรมการ  
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 4 ก.ย. 2555) 
 

 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

0.000005% 
1 หุน้ 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

3.  นายจง  ดิลกสมบัติ 
- กรรมการ  
 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 13 ก.ค. 2555) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ทีบริหารบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ PTN 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

PTN(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4.  นายดิลกพัฒน์  นิศามณีวงศ์ 
  - กรรมการ 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ :11 ธ.ค.2557) 

 

50 - Master of Business Administration, Major Finance,  
 Long Island University, School of Business,   
 Booklyn campus, New York 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ         
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตรเศรษฐกจิดิจิทลัสาํหรับผูบ้ริหาร (DE4M) 

รุ่นที 5 โดยมูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์ร
ภาครัฐ ปี 2560 

 

- 
 

- ธ.ค. 2557-ปัจจุบนั 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2557-2559 
2557-2561 

 
2545-2557 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-บริหาร
การเงินและลงทุนสัมพนัธ์ (CFO - Chief 
Financial Officer) 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงินและนกั
ลงทุนสัมพนัธ ์
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 

บจก. พอร์ทลัเน็ท 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บริษัทย่อย (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารใน บริษัท
ย่อย และบริษทัทีเกียวข้องของบมจ. สามารถ
เทลคอม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ PTN 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 

 
 

231

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

5. คุณสุชาติ ดวงทวี 
  - กรรมการ  
  - กรรมการผูจ้ดัการ 
  - รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
   
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
กรรมการ: 3 พ.ค.2560)  
 

 
 
 

60   - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

- 
 

- พ.ค.2560-ปัจจุบนั 
 
 
 

2560-ปัจจุบนั 
 
 

2559-2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2555-2559 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ/ 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
 สายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุน 
 ดา้นการประกอบธุรกจิ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บจก. พอร์ทลัเน็ท 
 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารใน บริษทั
ย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ. สามารถ
เทลคอม) 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ PTN 
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 รายละเอียดเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

PTN(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1.  นายสุชาติ ดวงทวี  
  - กรรมการ 
  - กรรมการผูจ้ดัการและ 
  - รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 

     ผู้บริหาร :  3 พ.ค. 2560) 
 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

- - พ.ค.2560-ปัจจุบนั 
 
 
 

2560-ปัจจุบนั 
 
 

2559-2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2555-2559 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ/ 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
 สายธุรกจิแอปพลิเคชนัสนบัสนุน 
 ดา้นการประกอบธุรกจิ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิ
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกจิ 
กรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสียง 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บจก. พอร์ทลัเน็ท 
 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัย่อย (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารใน บริษทั
ย่อย และบริษทัทีเกยีวขอ้งของบมจ. สามารถ
เทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ PTN 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

PTN(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2.  นางสาวศิริลกัษณ์ ชืนประเสริฐ 
 - ผูจ้ดัการทวัไปฝ่ายปฏิบติัการ    
    PEA  
-  รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

ปฏิบติัการธุรกจิอืนๆ  
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
       ผู้บริหาร : 1 ม.ค. 2560) 
 

 
 

51 -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

- 
 

- 2560-ปัจจุบนั 
 
 

2556-2559 
 
 

2550-2556 

ผูจ้ดัการทวัไปฝ่ายปฏิบติัการ PEA /
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
 ธุรกจิอืนๆ  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
ผูจ้ดัการฝ่าย 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- 

บจก. พอร์ทลัเน็ท 
 
 
บจก. พอร์ทลัเน็ท 

  
 
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั 
 

3.  นายศิริพงษ์ โลหะศิริกลุ 
 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

โครงการ 
 
 

(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น 
ผู้บริหาร : 16 เม.ย. 2560) 

 

   60 -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกจิ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี สาขาการจดัการ คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- - 2560-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2544-2557 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

 
ตําแหน่งในกจิการอืน 

(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. พอร์ทลัเน็ท 
 
 
 
 
 
 
บจก. โพรเกรส ซอฟทแ์วร์  

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ PTN 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด  
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกียวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

    รายชือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทั บริษทัทีเกยีวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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1.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ x /,// x x x  x x  x  x x x /,//,# x   x x x x  x x /,//  x x x /              x 
2.    นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ / /,//,# / / /  / / x /   / / /,//,# /   / / / /  / / /,//  / / / /,// x x x x x x x x x /,//    / 
3. นายจง ดิลกสมบตั ิ / /,//,# / / /  / / / /  / / /  //,#     /                          
4.  นายสุชาติ ดวงทว ี / #   /    /  /   /                                 
5.  นายดิลกพฒัน์        นิศามณีวงศ ์ / #    /                                        
6.  นางสาวศิริลกัษณ์ ชืนประเสริฐ #                                             
7.  นายศิริพงษ ์ โลหศิริกุล #                                             

หมายเหต ุ      
1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       
2)  รายชือบริษทัประกอบดว้ย 

1. PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 
6. PN = บจก. พอสเน็ท 

2.  STC =   บมจ. สามารถเทลคอม 
7. TTN  =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 

3. SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
8. STW = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 

4.  SCT = บจก. สามารถคอมเทค 
9. SIF =  บจก. สามารถ อินโฟเนต 

5.   SBS    =   บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส 
10. SAET  =   บจก. สามารถ เอ็ด เทค็ 

 

11. ITAB = บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 12.  NST    =   บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 13. SCI   =  บจก. ซีเคียวอินโฟ 14. SLA   = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 15.   SC     =   บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั  
16. SUT    = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 17. SEC    =  บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18.  VSS      =  บจก. วชินั แอนด์ ซีเคียวริตี ซีสเตม็ 19. SE   = บจก. สามารถวิศวกรรม 20.  SRT    =  บจก. สามารถ เรดิเทค  
21. CS =   บจก. แคมโบเดีย สามารถ 22. SIH   =   บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิง 23.  TEDA   =  บจก. เทดา้ 24. SGE    =  บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จ ี 25.  SUM   =  บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์)  
26.  SAV    = บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ 
                       (เดิมชือ บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชนั) 

27. TS =   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 28. KPP       =  บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 29. CATS =  บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 30. CIO     =  บจก. คอนแทค-อิน-วนั  

31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 
36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 

  41. OTO     =  บมจ.วนัทวูนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 
37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชนั 
42. OTP   =  บจก.วนัทวูนั โปรเฟสชนัแนล 

33. SDM        =  บจก.สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
38. I-SPORT =  บจก.ไอ-สปอร์ต 
43. OTOC     = บจก.วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 

 34. IMP    =  บจก.ไอ-โมบาย พลสั  
 39. ENT    =   บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 
 44.  INH   =   บจก.อินโนฮบั 

35. ZA     =    บจก.ซีเคียวเอเชีย 
 40. SSTV  =  บจก.สยามสปอร์ต เทเลวชินั 
45. VIH    =   บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
 

 

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 SAV      (10)ถือหุ้นทางตรงโดย SE 
 (11)ถือหุ้นทางตรงโดย SDC            (12)ถือหุ้นทางตรงโดย SDM                (13)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT      (14)ถือหุ้นทางตรงโดย OTO 
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 รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 
 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
- Chairman  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 18 เม.ย. 2544) 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

2.  นายวัฒน์ชัย  วิไลลกัษณ์ 
- Director  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 18 เม.ย. 2544) 

 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

3.  นายธีระชัย  พงศ์พนางาม 
- Director  
 
(วันทีได้รับการแต่งตังเป็น
กรรมการ : 18 เม.ย. 2544) 

53 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาอิเลคทรอนิคส์ จากสถาบนัเทคโนโลยี  
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering 
Management  California State University Northridge, 
USA 

- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดังนี  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
(IOD) ปี 2561 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) ปี 
2562 

 

- - 2558-ปัจจุบนั  
2544-2558 

 
 

2562-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
2555-ปัจจุบนั 

 
พ.ย.2562-ปัจจุบนั 

2561-พ.ค.2562 
 

 
ส.ค.2562-ปัจจุบนั 

 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

2558-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

Director 
Managing Director 
 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน 
Risk Management Committee Member 
Director 
Executive Director 
Sustainable Development Committee 
Member 
Executive Vice President Utilities and 
Transportations LOB 
Director/ Executive Director 
Director 
 

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) 

President / Risk Management Committee 
Member / Corporate Governance Committee 
Member / Sustainable Development 
Committee Member 
Director / Executive Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
 
บมจ. วนัทูวนั  คอนแทคส์ 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่างการ
นาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
บจก. เทดา้ 
บจก. ไทยโอลีฟ 
บจก. สตาร์แลบ็ 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4. นายธีรภัทร กลุกจิกาํจร 
- Director 
- Managing Director 
 
 

 (วันทีได้รับการแต่งตัง :  
30 ก.ย. 2560) 

50 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย (IOD) ปี 2561 

 

- - ก.ย. 2560-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

2553-2558 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.2562-ปัจจุบนั 
 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2558 

Director 
Managing Director 
Deputy Managing Director 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

Chief Operation Officer / Executive 
Director / Risk Management Committee 
Member / Sustainable Development 
Committee Member 
Director 
 

Managing Director 
Deputy Managing Director 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่าง
การนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่าง
การนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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 รายละเอียดเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  จํากัด ณ วันที  31 ธันวาคม  2562 

ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายธีรภัทร กลุกจิกาํจร 
- Director 
- Managing Director 
 

(วันทีได้รับการแต่งตัง :  
1 ม.ค. 2559) 

50 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย (IOD) ปี 2561 
 

 

- - ก.ย. 2560-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

2553-2558 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.2562-ปัจจุบนั 
 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2558 

Director 
Managing Director 
Deputy Managing Director  
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

Chief Operation Officer / Executive 
Director / Risk Management 
Committee Member / Sustainable 
Development Committee Member 
Director 
 

Managing Director 
Deputy Managing Director 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่าง
การนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 
 
บมจ. สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ (อยู่ระหว่าง
การนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2. นายสายชล พึงสกลุ 
- Assistant Managing Director 

Operation & Engineering 
 

(วันทีได้รับการแต่งตัง :  
14 ส.ค. 2562) 

72 - ปริญญาตรี สาขาการศึกษา จากมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัพระนคร 

 

- - 2562-ปัจจุบนั 
 

2559-2562 
 

2553-2558 

Assistant Managing Director Operation 
& Engineering  
Planning and Operations Support Senior 
Director 
Planning and Operations Support 
Director 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

3. นายอนุชา คาํโมง 
- Assistant Managing Director 

Technical Planning & 
Support 

 
     (วันทีได้รับการแต่งตัง :  
     14 ส.ค. 2562) 

65 - ปริญญาตรี มนุษยศ์าสตร์ ( ภาษาองักฤษ )
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-   ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและเอกชน 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - 2562-ปัจจุบนั 
 

2559-2562 
2557-2558 

 
 
 
 
 

Assistant Managing Director Technical 
Planning & Support 
Executive Advisor 
Senior Executive Vice President 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562                                                                             
เอกสารแนบ 1 
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ชือ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 
วันทไีด้รับแต่งตัง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

4. นางสาวศิริพร แจ่มนุช 
- Assistant Managing Director 

Financial & Accounting 
 
      (วันทีได้รับการแต่งตัง :  
      14 ส.ค. 2562) 

52  -    ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
 

- - 2562-ปัจจุบนั 
 

2559-2562 
2554-2558 

 

Assistant Managing Director Financial 
& Accounting 
Accounting and Finance Director 
Accounting and Finance Senior 
Manager 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

5. นายกมล คงแสง 
- Assistant Managing Director 

Back Office Management 
 
     (วันทีได้รับการแต่งตัง:  
      14 ส.ค. 2562) 

53 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

- - 2562-ปัจจุบนั 
 

2557-2562 
2553-2556 

 

Assistant Managing Director Back 
Office Management 
Administrative Director 
General Affair Director 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 
- 
 

ตําแหน่งในกจิการอืน 
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

 หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
     % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ CATS 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด  
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกยีวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

รายชือกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ 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 

CA
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SC
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SA
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N(3)

 
SC
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OT
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P (5
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OT
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IN
H(5)

 

SC
(1)

 
KP

P(7)
 

SU
T 

SE
C 

VS
S SE
 

CIO
(8)

 
SIH

 

SR
T 

TE
DA

(9)
 

TS
(10

)  
SG

E(9)
 

SU
M(9)

  
SA

V(9)
 

ITA
B(11
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I-S
PO

RT
(12

) 

CS
 

EN
T(12

)  
SL

A(14
)  

NS
T(4)

 
SS

TV
 (13

)  
VI

H 

1.   นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ x /       /, // x x x x   x x x x     /, //, 
/// x x   x x x x   x x /, //   x  x x  x 

2.    นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ /   /, // x x x x x x /, //, 
/// / / / /  x / / / / /, //    /, //, 

/// / /   / / / /   / / /, //  x / x /  x / 
3.   นายธีระชัย   พงศ์พนางาม /                   /, //    /, // / /       / / / / /, //   /      
4.   นายธีรภทัร  กุลกจิกาํจร /, ///                        /, ///            /, //         
5.   นายสายชล  พึงสกุล ///                                             
6.    นายอนุชา  คาํโมง ///                                             
7.   นางสาวศิริพร  แจ่มนุช ///                                             
8.   นายกมล  คงแสง ///                                             

 หมายเหตุ :      
 1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   ///  =  ผูบ้ริหาร   
                                   

 2)  รายชือบริษทัประกอบดว้ย 
1. CATS = บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ 2.  SDC    =     บมจ. สามารถ ดิจิตอล  3. SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วสิเซส 4.   SDM        =   บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 5.   IMP =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 
6. ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย 7.  S2A      =     บจก. ซิมทูแอซเซ็ท   8. TBS =   บจก. ไทยเบสสเตชนั 9. STC         =   บมจ. สามารถเทลคอม 10. SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วสิ 
11. SCT =   บจก. สามารถคอมเทค 12.  SBS      =     บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส 13. TTN =       บจก. ไทยเทรดเน็ท 14.  PN       =   บจก. พอสเน็ท  15. SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต           
16. STW =     บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์  17. SAET    =     บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค 18.  PTN    =   บจก. พอร์ทลัเน็ท 19.  SCI             =   บจก. ซีเคียวอินโฟ  20. OTO    =   บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์
21. OTP       =      บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชนัแนล  22. OTOC   =     บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23. INH   =   บจก. อินโน ฮบั  24. SC              =   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  25.  KPP    =   บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
26. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส ์  27. SEC       =     บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ 28. VSS        =       บจก. วชินั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม   29. SE         =   บจก. สามารถวศิวกรรม  30. CIO   =    บจก. คอนแทค-อิน-วนั 
31. SIH        =      บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ ง   32. SRT       =     บจก. สามารถ เรดิเทค 33. TEDA    =      บจก. เทดา้  34. TS              =   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 35. SGE     =    บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี 
36. SUM      =      บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์)   37. SAV       =     บมจ. สามารถ เอวเิอชนั โซลูชนัส(์*)  38.  ITAB     =       บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 39. I-SPORT   =    บจก. ไอ-สปอร์ต 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 SDC (3)      ถือหุ้นทางตรงโดย STC (4)     ถือหุ้นทางตรงโดย SCT (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย SAV (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH 

 (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE 
(*)   เดิมชือ บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชนั 

(9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (10)   ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SDM (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 
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 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษทัย่อย  
 

1. รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
 

รายชือกรรมการ 

บริษัทย่อย 
บมจ. สามารถ 

 ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ 

เทลคอม 
บจก. สามารถ 

คอมเทค 
บจก. สามารถ 
คอมมิวนิเคชัน 

เซอร์วิส 
 

บจก. พอร์ทัล
เน็ท 

 

บจก.  แคมโบเดีย 
แอร์ ทราฟฟิค 

เซอร์วิส  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ /  // x x x x 
2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ // // / / / / 
3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  /     
4. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต x      
5. ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร /      
6. นายคนัธิศ  อรัณยกานนท ์ /      
7. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์  x     
8. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์  /     
9. นายวิชยั  โภคาสัมฤทธิ  /     
10. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ ์  /     
11. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์  //     
12. นายจง  ดิลกสมบติั  // / / /  
13. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ //      
14. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม      / 
15. นายพรชยั  กรัยวิเชียร     / /   
16. นายสุชาติ ดวงทวี   /  /  
17. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   /    
18. นายธีรภทัร กุลกจิกาํจร      / 
19. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์     /  

 

หมายเหตุ  x  =  ประธานกรรมการ ,   /  =  กรรมการ ,   //  =  กรรมการบริหาร 
      

2. รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

รายชือกรรมการ บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จํากดั 

1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ x 

2. นางสุกญัญา      วนิชจกัร์วงศ ์ / 

3. นางสาวภชนก     เลิศวตัรกานต ์ / 
หมายเหตุ          X  =   ประธานกรรมการ,  /  =  กรรมการ  
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3. รายชือกรรมการของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
 

รายชือกรรมการ 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 ์    / 
 
 

 หมายเหตุ      x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ 
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รายละเอยีดเกยีวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ชือ   : นางสาวนนัทนา  คะงุ่ย ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน         

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ  สาขาเลขานุการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ประวัติการฝึกอบรม  :  
1.  หลกัสูตรของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ปี  2562 
- Winning 5G and the 4th Industrial 
- Fraud and IA: Assurance Over Fraud Controls Fundamental to Success                 
- AI & IA 
ปี  2561  
- Ready for Business Continuity and Resilience 
- New Gen : Hybrid IA can Audit Business and IT 
ปี 2560  
- Auditor-in-Charge Tools and Techniques 
- Cybersecurity in e-payment and fintech 
- How Modern IA Audit Fraud in New Technology World  
ปี 2559 
- Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud 
- Internal Audit and Sustainable Development 
- Analytical Thinking for Professional Internal 
ปี 2558 
- 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” 
ปี 2557 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
-  Tools and Technique for Audit Manager 
- การตรวจสอบใหไ้ดต้ามแผนการตรวจสอบ 
- การตรวจสอบทุจริตกบัสิงทีผูต้รวจสอบภายในควรรู้ 
- Audit เทคนิคกบังานตรวจสอบภายใน 
ปี 2555 

- การเขียนรายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

2. หลกัสูตรของสถาบันวิทยาการ สวทช. 

ปี 2556    
- IT Audit for Non - IT Auditor Master class (การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต ้COBIT)   
 

3. การอบรมหลักสูตรอืนๆ ทเีกยีวข้องกบังานตรวจสอบภายใน 
ปี 2562     
- การควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน จดัโดย บจก. โปรเฟสชนันลัอินเทอนลั ออดิท เซอร์วิส 
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ปี 2560    
- Enterprise Risk Management  จดัโดย บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
- Smart Disclosure Program (SDP)  โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปี 2559 
- CG Forum  :  “ทุจริตในองคก์ร ภยัมืดทีป้องกนัและควบคุมได”้    โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- การควบคุมภายในของบริษทัทีเตรียมตวัจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ โดยบริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 
- Smart Disclosure Program (SDP)  โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปี 2558 
- การเตรียมความพร้อมเขา้โครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน

ไทย 
- แนวทางการตา้นทุจริตสาํหรับองคก์รธุรกจิ  โดย  PACT Network  
- CG Forum  : “Risk Oversight : High Priority Roles of the Board”   โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  
ประวัติการทาํงาน  
 
ปี 2557  -  ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน   

บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) 
 ปี 2554  -  2557 เจา้หนา้ทีอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  ซึงเป็น
คณะกรรมการอิสระทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงจดัทาํตามแนวทางและข้อกาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 
 ในปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม  4  ครัง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง  
และเป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร  ผูส้อบบญัชี  และผูต้รวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีกฎบตัรกาํหนดไว ้สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
 
 1.  สอบทานรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ประจาํปี 2562  ทังราย
ไตรมาส และงบประจาํปี ซึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแล้ว โดยได้สอบทานประเด็นทีเป็นสาระสําคัญ  ร่วมกบัผูส้อบบัญชี  
เพือใหม้นัใจว่าการจดัทาํงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที
รับรองทวัไป  กอ่นนาํเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2562  งบการเงินดังกล่าวได้จัดทาํตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที
สาํคญัอย่างถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอ 
 
 2.   สอบทานรายการทเีกยีวโยงกนั หรือรายการทอีาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ และบริษทัย่อย   ให้เป็นไปตาม
กฎหมายทีเกยีวขอ้งและขอ้กาํหนดของก.ล.ต.และ  ตลท.  เพือใหม้นัใจว่ามีกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  รายการคา้กบับุคคลทีเกยีวขอ้งกนั เป็นรายการทีดาํเนินการตามธุรกจิปกติ  เงือนไขการค้า
เป็นเงือนไขทวัไปของธุรกจิปกติ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น 
 
 3.   สอบทานการปฏบัิติตามกฎหมาย และข้อกาํหนดของหน่วยงานทเีกยีวข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานและกาํกบัการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด ของ ก.ล.ต. และ
ตลท. รวมทงักฎหมายอืนทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด และแนวทางการปฏิบัติงานทีดีของ ก.ล.ต. และ ตลท.  
และกฎหมายอืนทีเกยีวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

 
 4.  สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  รวมทังผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของ ก.ล.ต.  ตลอดจนติดตามและสอบทาน ใหฝ่้ายจดัการไดป้ฏิบติัตามขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนือง  เพือป้องกนัมิใหเ้กดิเหตุการณ์ซาํขึนอีก 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ  มีการติดตามและสอบทานระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบขอ้บกพร่องทีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ
บริษทัฯ อย่างมีนยัสาํคญั 
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 5.  สอบทานการปฏบัิติงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการปฎิบติังานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาการปฏิบติัหนา้ทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ใหมี้การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและขนัตอนการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล   และไดพิ้จารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  รวมถึงพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบในส่วน
ทีมีนยัสาํคญั   รวมทงัประเมินผลการปฏิบติังานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากาํลัง และ
ทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
บรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้     
 
 6.  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําปี 2562  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562  โดยพิจารณาจาก
คุณสมบติั  ความสามารถ  ความพร้อมและความเพียงพอของจาํนวนบุคลากร  รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 
2562 โดยพิจารณาจากรอบปีบญัชีทีผ่านมา ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และใหข้อ้เสนอแนะเกยีวกบัรายการควบคุม
ภายในและความเสียงทางธุรกจิทีสาํคญั  โดยมีมติเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั  กอ่นนาํเสนอขออนุมัติต่อทีประชุมผู ้
ถือหุน้ 
 
 7.  ประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการฯ  เป็นประจาํทุกปี โดยการประเมินตนเองตาม
แนวทางของก.ล.ต.  ตลท. และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้มันใจว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีระบุไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 
                     8.  ทบทวน ขอบเขตอาํนาจหน้าท ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
  โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กฎระเบียบทีเกยีวขอ้ง อย่างเพียงพอ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ เพือประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั 
          

 
 
 
 
 

(นายประดงั  ปรีชญางกูร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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