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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1 

ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SAMTEL”) ซึ� งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 738 ล้านบาท และ

ทุนชาํระแลว้ 618 ลา้นบาท ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2529 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 5 ลา้นบาท เพื�อดาํเนินธุรกิจ

เกี�ยวกบัการให้บริการระบบสื�อสารผ่านดาวเทียม บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเขา้จดทะเบียน     

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่ปี 2539  ณ ปัจจุบนั บริษทัประกอบธุรกิจโดยไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ 

ดงันี�  สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT 

(Enhanced Technology Solutions) และสายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ (Business Application)   

ภาพรวมการประกอบธุรกจิบริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที�มุ่งเน้นดาํเนินธุรกิจให้บริการระบบดา้นเทคโนโลยีสื�อสาร 

สารสนเทศ และดิจิทลัโซลูชัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจหลกัที�ครบวงจร ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชัน

ทนัสมยัรอบดา้น ประกอบดว้ย สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สายธุรกิจ

เทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT (Enhanced Technology Solutions) และสายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนับสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ 

(Business Application) โดยมีบริษทัยอ่ยที�ใหบ้ริการหลายรูปแบบในลกัษณะครบวงจรขึ�นกบัความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

 ด้านการเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในการผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีรวมถึงโซลูชันระบบต่าง ๆ ในลักษณะ System 

Integration ดาํเนินการตั�งแต่การให้คาํปรึกษา รับเหมาทาํการออกแบบและติดตั�งระบบครบวงจร และการบริหาร

จดัการเพื�อส่งมอบงานคุณภาพที�ตรงความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ รวมถึงการบาํรุงรักษาระบบและบริการหลังการขายที�ได้

มาตรฐานสากล  

 ดา้นการเป็นผูใ้ห้บริการในลกัษณะ ICT Service Provider  ดว้ยบริการดา้นเครือข่ายสื�อสารความเร็วสูงทั�งทางสาย 

และไร้สาย ซึ� งรวมถึงการสื�อสารผ่านดาวเทียม บริการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเฉพาะดา้น รวมถึงบริการดา้น

ซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนัทางธุรกิจต่าง ๆ  

 ดา้นการให้บริการ ICT ในลกัษณะ Outsourcing โดยการเป็นที�ปรึกษา และทาํการวางระบบดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญให้กบัลูกคา้ 

พร้อมกับบุคลากรคุณภาพเพื�อดาํเนินการดา้นการปฏิบตัิงาน ดว้ยกระบวนการมาตรฐานสากล เพื�อสนับสนุนงาน

หรือธุรกิจหลกัของลูกคา้ใหด้าํเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1  วิสัยทัศน์ พนัธกจิ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม เป้าหมายในการดาํเนินงาน และกลยุทธ์ขององค์กร 

วิสัยทัศน์   

กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม มุ่งมั�นนาํเสนอสินคา้ บริการ และโซลูชนัดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั ดว้ยความเป็น

มืออาชีพ มาตรฐานระดบัสากล เพื�อขบัเคลื�อนและยกระดบัขีดความสามารถองคก์รผูใ้ชบ้ริการ ทั�งภาครัฐและเอกชน สู่เศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทลั 

พนัธกจิ 

เพื�อตอบสนองต่อวสัิยทศัน์ บริษทัจึงมีพนัธกิจในการดูแลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี�  

ลูกค้า 

พฒันาสินคา้ บริการ และโซลูชนัดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัที�ทนัสมยั อย่างจริงจงัและต่อเนื�อง ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้องคก์ร เพื�อส่งผา่นคุณประโยชน์ไปยงัผูใ้ชบ้ริการ 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 2 

พนักงาน 

พฒันาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสํานึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริม

คุณภาพชีวติพนกังานและสร้างโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

องค์กร 

พฒันาโครงสร้างและกระบวนการทาํงานที�ทนัสมยั มปีระสิทธิภาพ ไดม้าตรฐานระดบัสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็น

องคก์รแห่งนวตักรรม 

พนัธมิตร 

พฒันาความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่งกับพนัธมิตรธุรกิจ เพื�อผลสาํเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

อนัเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพ 

ผู้ถือหุ้น 

สร้างความมั�นคงให้แก่องคก์รดว้ยรายไดป้ระจาํที�มั�นคง พร้อมการขยายฐานลูกคา้และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 

เพื�อส่งมอบผลตอบแทนที�ย ั�งยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

สังคมและชุมชน 

สร้างความภาคภูมิใจ ดว้ยการเป็นองคก์รสถาบนัที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคม

คุณธรรม”  

วัฒนธรรมองค์กร 

Think Ahead   คิดกา้วหนา้อยา่งสร้างสรรค ์

Customer Focus  เนน้ใส่ใจความตอ้งการของลูกคา้ 

Team of Professionals มุ่งมั�นทาํงานอยา่งมืออาชีพ 

Commit to excellence ทุ่มเทเพื�อความเป็นเลิศ 

ค่านิยม 

3S for Success 

Synergy :   รวมพลงั สู่ความสาํเร็จ 

Standard :   มืออาชีพ...มาตรฐานระดบัสากล 

Satisfaction :   ความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ความสาํเร็จของเรา 

เป้าหมายในการดาํเนินงานและกลยุทธ์ขององค์กร 

บริษทัมีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในการให้บริการเทคโนโลยีสื�อสาร สารสนเทศ และดิจิทลัโซลูชันระดบัมืออาชีพ

แบบครบวงจร โดยมีกลุยทธ์ที�มุ่งเน้นการให้บริการกบัองคก์รของลูกคา้รวมถึงผูใ้ชบ้ริการโดยตรง เพื�อการสร้างรายได้

ประจาํอย่างยั�งยืน และยงัคงให้ความสาํคญักับงานโครงการขนาดใหญ่ที�มีความทา้ทาย และการขยายฐานลูกคา้ใหม่

ทั�งภาครัฐและเอกชน ดว้ยการสรรคส์ร้างนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี เพื�อนาํเสนอลูกคา้ดว้ยรูปแบบธุรกิจที�หลากหลาย 

ด้วยความพร้อมและศักยภาพของบริษัท ที�มาจากความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ระดับสูง ผนวกความแข็งแกร่ง 

(Synergy) ในเครือข่ายกลุ่มบริษทัสามารถกบัพนัธมิตรชั�นนาํของโลกต่าง ๆ และการรักษามาตรฐานระดบัโลก (Standard) 

ทั�งดา้นการพฒันาโปรแกรมระบบงานคุณภาพ (CMMI) มาตรฐานการให้บริการดา้น IT  (ISO 20000) และมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพบริการลูกคา้ (ISO 9001) เพื�อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสาร รวมถึงดิจิทลัโซลูชัน ที�ทนัสมยัได้

มาตรฐาน ตอบโจทยทุ์กความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ�มและความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการ

ที�ให้กบัลูกคา้ซึ� งจะช่วยเพิ�มความสะดวกรวดเร็ว ลดตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของลูกคา้ยิ�งขึ�น อนั

นาํไปสู่ความไวว้างใจและความพึงพอใจสูงสุด (Satisfaction) 
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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 3 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิใน 3-5 ปี 

ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้านั� น ด้วยเหตุที�ภาคธุรกิจเอกชนมีการปรับเปลี�ยนองค์กรของตนเองในแบบดิจิท ัล 

ทรานสฟอร์เมชนั (DX) และมีการนาํเทคโนโลยีดิจิทัลที�ต้องผนวกการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาปรับใช้ เพื�อแข่งขันกับ

คู่แข่งจากในประเทศและต่างประเทศในการช่วงชิงและให้บริการลูกค้า ในรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ซึ� งทาํให้มีการ

ลงทุนและการใช้จ่ายดา้นเทคโนโลยีสื�อสาร สารสนเทศ และดิจิทลัเพิ�มขึ� น อีกทั� งภาครัฐได้เร่งขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ

ดิจิทลั ดว้ยนโยบายต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบาย Thailand 4.0 ที�จะขบัเคลื�อนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม นโยบายการพฒันา

รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government) การพฒันา Smart City ไปจนถึงโครงการการลงทุนโครงสร้างพื�นฐานที�สําคญั 

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) สําหรับภาคประชาชนนั�น จะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ชีวิตประจาํวนัอย่างมาก ทั�งการทาํธุรกรรม ดา้นความบนัเทิง และการสื�อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ภาพรวมของ

อุตสาหกรรมด้านระบบสารสนเทศและการสื�อสารจึงยงัคงมีการเติบโตขึ�นต่อเนื�อง 

บริษทัจึงมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นในการขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ และเพิ�มรายไดป้ระจาํจากทั�งลูกคา้ภาครัฐ เอกชน และ

บุคคลที�เป็นผูใ้ช้บริการ และยึดหลกั TIE โดย 

1.  ดาํเนินการปรับเปลี�ยน (Transformation) ที�มุ่งเป็นผูน้าํการให้บริการเทคโนโลยีสื�อสาร สารสนเทศ และดิจิทลั

โซลูชนั (ICT & Digital Technology) ในลกัษณะ Outsourcing and Service Provider  

2.  ผลกัดนัการสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) พร้อมคุณค่าใหม่ ๆ ใหก้บักลุ่มสินคา้และบริการทั�ง 3 กลุ่มที�ครบวงจร

ของบริษัท ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชันทันสมัยรอบด้าน ประกอบด้วย โครงสร้างเครือข่ายการสื� อสาร

โทรคมนาคม (Network Solutions), เทคโนโลยีประยกุตด์า้น ICT (Enhanced Technology Solutions) และแอปพลิเคชนั

สนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ (Business Application)  

3.  ยกระดบั (Elevation) มาตรฐานสินคา้และบริการ พร้อมการทาํงานและความร่วมมือกบัพนัธมิตรให้สูงยิ�งขึ�น เพื�อยกระดบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ และเพื�อให้บริษทัมีการเติบโตที�แข็งแกร่งและยั�งยืน อนัเป็นการตอบสนองวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจของบริษทั 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มีดงันี� 

 ปี 2562 

บริษทัมีการดาํเนินทิศทางธุรกิจในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัหน่วยงานและองคก์รธุรกิจใหม่ ๆ โดยไดม้ีการขยายงาน 

ในดา้นระบบงานธุรกิจหลกัของธนาคาร (Core Banking System) ใหก้บักลุ่มธนาคารและสถาบนัการเงินต่อเนื�อง ดงัที�ได้

ดาํเนินการพฒันาและติดตั� งระบบสารสนเทศธุรกิจหลกัให้กับธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย ในปี 2562 นอกจากนี�  บริษทัยงัเน้นงานโครงการและบริการที�สามารถสร้างรายไดร้ะยะยาวเพื�อความมั�นคง

และยั�งยนื โดยบริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ออกแบบ จดัหา พฒันา ติดตั�ง และดูแลบาํรุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับธุรกิจหลกั (รซธ.) ระยะที� 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ปี 2561 

 บริษัท พอร์ทัลเน็ท จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแล้ว ได้ทาํการลดทุน 

จดทะเบียน จาํนวน 1,270,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,370,000,000  บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 

2,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 21,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

 บริษทัไดท้าํการจาํหน่ายหุ้นสามญัที�ถืออยู่ในบริษทั เน็ท มีเดีย จาํกัด ทั�งหมดจาํนวน 103,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ของทุนชาํระแลว้ ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซึ�งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
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 ปี 2560 

 บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ ไดจ้ดัตั�งบริษทั ซีเคียว

อินโฟ จาํกดั เพื�อดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นระบบรักษาความปลอดภยัอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Security) แบบครบวงจร 

เมื�อวนัที� 22 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท (จาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 

และบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 4/2560 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2560 ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น 

เซอร์วิส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที�บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ เขา้ซื�อหุ้นบริษทั เอส แอล เอ เอเชีย 

จาํกดั จากผูถื้อหุน้รายอื�นรวมร้อยละ 70 ทั�งนี�  ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั ได้

ดาํเนินการซื�อหุน้บริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั จากผูถื้อหุน้รายอื�นจาํนวน 180,000 หุน้ หรือร้อยละ 60 ทาํให้บริษทั 

สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 และบุคคลทั�วไปถือหุน้ร้อยละ 10  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 738,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน  

 618,000,000 บาท 

1) สัดส่วนการถือหุ้นที�เหลือร้อยละ 40 ถือโดยบคุคลอื�น ซึ�งไม่เป็นบคุคลที�มคีวามขดัแย้งกัน 

2) อัตราส่วนที�แสดงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั�งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 
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1.3.2 การประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกจิ   

บริษทัมีนโยบายและแนวทางในการแบ่งการดาํเนินงานเป็นสายธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้ลกัษณะของกลุ่มสินคา้และ

บริการ และแบ่งโครงสร้างการดาํเนินงานออกเป็น 3 สายธุรกิจหลกัอย่างครบวงจร ครอบคลุมเทคโนโลยีและ

ดิจิทลัโซลูชันทนัสมยัรอบดา้นตอบสนองความตอ้งการของโลกยุคใหม่ที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วไดอ้ย่างลงตวั 

เขา้ถึงทุกความตอ้งการของลูกคา้ในทุกอุตสาหกรรม เพื�อช่วยเพิ�มประสิทธิภาพและการบรรลุภารกิจของหน่วยงาน

ภาครัฐ และขบัเคลื�อนคุณค่าทางธุรกิจของลูกคา้ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ พร้อมการตอบแทนสังคมและ

สิ�งแวดลอ้ม ภายใต ้3 สายธุรกิจ อนัไดแ้ก่ 

1. สายธุรกจิ โครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 

ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบสื�อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�ทนัสมยัอย่างครบวงจร ตั�งแต่การให้

คาํปรึกษา สาํรวจ ออกแบบ ติดตั�งและวางระบบ การบริหารจดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษา ไดรั้บความไวว้างใจ

จากองคก์รภาครัฐและเอกชนชั�นนาํ ดว้ยความสามารถที�ให้บริการทั�งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึง

การบริหารจดัการแบบ Outsource Service ภายใตค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร และความ

เป็นเลิศด้านการบริหารโครงการที�สร้างความมั�นใจในการส่งมอบงานคุณภาพ รวมถึงคุณภาพบริการใน

ระดบัสูงดว้ยมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ ISO 9001 ดา้นการควบคุมคุณภาพการบริการ พร้อมศูนยบ์ริการ 30 แห่ง ครอบคลุมทั�วประเทศ 

และบริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ที�ให้บริการรับแจง้และวิเคราะห์เหตุขดัขอ้งให้กบัลูกคา้ 

ตลอด 24 ชั�วโมง ดว้ยบริการที�มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั โดยโซลูชนัและบริการในสายธุรกิจนี�  

ไดแ้ก่ 

โซลูชนัและเทคโนโลยสีาํหรับเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง 

-  บริการออกแบบ ติดตั�ง วางระบบ พร้อมบาํรุงรักษาเครือข่ายสื�อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนาํแสง 

ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั ไดแ้ก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ FTTX (Fiber to the X) 

- บริการสื�อสารความเร็วสูงหลายรูปแบบและเทคโนโลยีทั�ง Leased line, MPLS (Multiprotocol Label 

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

Software Defined WAN (SD WAN) 

โซลูชนัและเทคโนโลยไีร้สายความเร็วสูง 

- โซลูชนัสาํหรับเทคโนโลย ี4G / LTE  

- โซลูชนัและบริการระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) และอุปกรณ์ Handset 

- บริการระบบสื�อสารขอ้มูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม: VSAT (Very Small Aperture Terminal), SCPC 

 (Single Channel Per Carrier) และ iPStar 

2. สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการระบบดา้นเทคโนโลยีสื�อสาร สารสนเทศ และดิจิทลัโซลูชนัที�ผสมผสานและควบรวม

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื�อประยุกต์ร่วมสําหรับตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึ� งรวมไปถึงโซลูชันสําหรับ

เทคโนโลยีชั�นสูงเฉพาะดา้น รองรับงานสําคญัของลูกคา้ที�ตอ้งการความถูกตอ้ง แม่นยาํ และมีความเสถียรสูง 

จดัทาํขึ�นเพื�อลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริการครอบคลุมตั�งแต่การให้

คาํปรึกษา (Consulting Services)  ดาํเนินงานวศิวกรรมทั�งดา้นการออกแบบระบบและดา้นการพฒันาโปรแกรม

ระบบ งานประยุกต ์(Engineering Design & Software Development) และการติดตั�ง (Implementation)  ภายใต้

การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management) รวมถึงบริการบริหารจัดการ 

(Outsourcing Services) และบริการบาํรุงรักษา (Maintenance Services) ให้กบัลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน
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โดยรักษามาตรฐานการใหบ้ริการตามมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน CMMI ซึ� งเป็นมาตรฐานดา้นการพฒันา

ซอฟตแ์วร์คุณภาพเป็นที�ยอมรับอยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทั�วโลก โดยบริษทั สามารถคอมเทค 

จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัหลกัของสายธุรกิจ รวมถึงบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ 

จาํกดั ที�ต่างไดรั้บการรับรอง CMMI Level 3 สาํหรับโซลูชนัและบริการที�สาํหรับสายธุรกิจนี�  ประกอบดว้ย 

- Airport Solutions ไดแ้ก่ 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 และอื�น ๆ 

- Security Solutions ไดแ้ก่ ระบบ CCTV,  Suspect Alert/Search,  Finger Print Security, Cyber Security 

Operations Center (CSOC) Service 

- 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 

3. สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ที�ช่วยเพิ�มขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัหน่วยงานของรัฐบาลเพื�อการบริการประชาชน 

และใหก้บัหน่วยงานภาคเอกชนและองคก์รธุรกิจ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนั รวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่

ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ โดยโซลูชนัและบริการของสายธุรกิจนี�  ประกอบดว้ย 

- ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) รวมถึงระบบ Customer 

Relationship Management (CRM) และระบบ Human Capital Management (HCM) 

- โซลูชนัระบบงานหลกัสาํหรับธนาคาร (Core Banking System) และระบบงานสาํหรับกลุ่มลูกคา้ธนาคาร

และสถาบนัการเงิน (Banking & Financial Solutions) 

- บริการระบบการรับชาํระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution), ระบบ Electronic Data 

Capture (เครื�อง EDC), ระบบ Electronic Signature Capture,  ระบบ E-Receipt Platform, ระบบ Smart 

Card, บริการ Loyalty Services  ระบบ QR Payment  รองรับการชาํระ QR-PromptPay, AliPay, WeChat 

Pay รวมถึงโปรแกรมสาํหรับ Kiosk ในการขายสินคา้และบริการอื�น ๆ 

- บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับการแลกเปลี�ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Data Interchange – EDI), บริการ Supply Chain Financing, บริการซอฟตแ์วร์ประยุกตด์า้น

บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานหรือระบบ Supply Chain Management รวมถึงบริการ Cloud Computing 

- บริการระบบการเรียนการสอน e-Learning บริการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และ 

Digital Content รวมถึง Mobile Application 
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1.3.3 การแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย             

1.  สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น

เซอร์วสิ 

ให้บริการด้านเครือข่ายสื�อสารโทรคมนาคม  ซึ� งประกอบด้วยการจัดหา การดาํเนินการวางระบบ               

การซ่อมบาํรุง รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์สื�อสารโทรคมนาคมที�ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 และยงัไดรั้บ

มาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บมจ. สามารถเทลคอม 1. บริการใหเ้ช่าระบบสื�อสารขอ้มูลผา่นดาวเทียมความเร็วสูง  iPSTAR และ VSAT 

2. บริการจ้างเหมาติดตั� งและวางระบบเครือข่ายสื� อสารหลักความเร็วสูงผ่านใยแก้วนําแสง ด้วย

เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายสื�อสารไร้สายความเร็วสูง ไดแ้ก่ Digital Trunked 

Radio System  และระบบสื�อสารโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม 

บจก. สามารถ อินโฟเนต ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงครบวงจรสําหรับลูกคา้ภาครัฐและองคก์รธุรกิจ ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  FTTx, G.SHDSL, MPLS, Leased Line, Gigabit Internet และ Software-Defined WAN (SD 

WAN) พร้อมบริการ Co-Location และ Cloud Hosting. 

บจก. เอส แอล เอ เอเชีย ให้บริการรับเหมาติดตั�งงานดา้นเครือข่ายสื�อสารโทรคมนาคมและงานดา้นระบบสารสนเทศ รวมถึง

การซื�อขายและการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที�เกี�ยวขอ้งทุกชนิดในกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบดว้ย 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม 

บจก. สามารถบรอดแบนด์

เซอร์วสิเซส 

ใหบ้ริการขอ้มูลผา่นข่ายสายทอ้งถิ�นความเร็วสูง 

บจก. ไอที แอ๊บโซลุท จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ 

2.   สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน  ICT (Enhanced Technology Solutions) 

บจก. สามารถคอมเทค ให้บริการรับเหมาให้คาํปรึกษา ออกแบบ ติดตั�ง บริหารจดัการ และบาํรุงรักษาอุปกรณ์ ทางดา้นระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร รวมถึงเทคโนโลยชีั�นสูงเฉพาะดา้น 

บมจ. สามารถเทลคอม ให้บริการครบวงจรทั�งการออกแบบ พฒันา ติดตั�ง บริหารจดัการ ดาํเนินการในดา้นปฏิบติัการระบบ 

รวมถึงบาํรุงรักษาระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ทั�งในลกัษณะเบ็ดเสร็จ (Turnkey) 

และลกัษณะ Outsourcing Services  

บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ ดาํเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการและเป็นที�ปรึกษา ใหบ้ริการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานแบบครบวงจร 

และใหบ้ริการเฉพาะทางในดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

บจก. เน็ตเซอร์วสิ  

(ประเทศไทย) 

ให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ที�เกี�ยวข้อง

สาํหรับภาครัฐและเอกชน 

บจก. ซีเคียวอินโฟ  ให้บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operations Center - CSOC)  แบบครบวงจร 

ทั�งการให้คาํปรึกษา การฝึกอบรม การประเมินความเสี�ยงดา้นความปลอดภยั บริการเฝ้าระวงั ป้องกัน 

และตอบรับกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
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3.   สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) 

บมจ. สามารถเทลคอม ให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพื�อช่วยขบัเคลื�อนและสนับสนุนการดาํเนินงานของ

ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน ในหลากหลายอุตสาหกรรมผ่านบริษทัย่อยในสายธุรกิจนี�  รวมถึงให้บริการ 

โซลูชันระบบงานหลกัสําหรับกลุ่มลูกคา้ธนาคารและสถาบนัการเงิน (Core Banking & Financial 

Solutions) 

บจก. พอร์ทลัเน็ท ใหบ้ริการดา้นการออกแบบ และรับเหมาวางระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร(Enterprise Resource 

Planning) โดยศึกษาความตอ้งการและเสนอบริการที�เหมาะสมแบบครบวงจร (Total Solution) รวมถึง

ระบบ Customer Relationship Management (CRM) และระบบ Human Capital Management (HCM) 

ใหแ้ก่ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน 

บจก. พอสเน็ท 1. บริการระบบการรับชาํระเงินผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) รวมถึงบริการดา้น 

Electronic Data Capture (EDC)  ระบบ Electronic Signature Capture, ระบบ E-Receipt Platform 

และระบบ QR-Payment 

2. เป็น Solution Provider ในดา้นของ Smart Card และเป็นผูพ้ฒันา Smart Card Application ให้แก่

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยและผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตอื�น ๆ 

3.  บริการ Loyalty Service Program 

บจก. ไทยเทรดเน็ท ให้บริการแลกเปลี�ยนขอ้มูลทางการคา้ในรูปแบบมาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Data 

Interchange: EDI), บริการให้คาํปรึกษาและวางระบบงานให้แก่ธุรกิจที�ตอ้งการลดขั�นตอนการทาํงาน

กบัคู่คา้แบบครบวงจร รวมถึงใหบ้ริการระบบ Supply Chain Financing 

บจก. สามารถ เอด็ เทค็ บริการให้เช่า และพฒันาระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน (Learning Management System) 

รวมถึงซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา และเทคโนโลยีดา้นการศึกษาแบบครบวงจร พร้อมการพฒันา

เนื�อหารายวิชา (Courseware) เพื�อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี�  ยงัพฒันา 

Digital Content เช่น e-Magazine และ e-Books รวมถึงการพฒันา Mobile Application 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2560 - 2562  มดีงันี� 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

สายธุรกจิ 
ดาํเนินการ

โดย(1) 

สัดส่วน 

การถือหุ้น(2) 

ปี 2562 (%) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้(3) % รายได้(3) % รายได้(3) % 

1. สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่าย 

    การสื�อสารโทรคมนาคม 

 (Network Solutions) 

SCS 99.99% 1,416.5 20.3 1,251.2 16.2 1,465.9 16.1 

STC             - 693.2 9.9 235.7 3.1 234.5 2.5 

SIF 99.61% 68.8 1.0 67.2 0.9 53.2 0.6 

บริษทัยอ่ยอื�น ๆ  - 2.2 0.0 0.4 0.0 - - 

รวม 2,180.7 31.2 1,554.5 20.2 1,753.6 19.2 

2.  สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน  ICT 

(Enhanced Technology Solutions) 

SCT 99.99% 2,954.7 42.3 3,709.5 48.1 3,283.1 36.0 

STC - 351.1 5.0 540.2 7.0 490.1 5.4 

บริษทัยอ่ยอื�น ๆ  - 5.8 0.1  8.5 0.2 4.9 0.1 

รวม 3,311.6 47.4 4,258.2 55.3 3,778.1 41.5 

3.  สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้าน

การประกอบธุรกจิ (Business 

Application) 

PTN 99.99% 806.3 11.6 765.3 9.9 2,883.6 31.7 

STC - 276.3 4.0 767.0 9.9 289.2 3.2 

PN 99.99% 361.7 5.2 316.1 4.1 351.8 3.9 

 บริษทัยอ่ยอื�น ๆ  - 45.4 0.6 50.0 0.6 52.1 0.5 

รวม 1,489.7 21.4 1,898.4 24.5 3,576.7 39.3 

รวมทั�งสิ�น 6,982.0 100.0 7,711.1 100.0 9,108.4 100.0 

หมายเหต:ุ  (1) SCS  =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส SCT   =   บจก. สามารถคอมเทค 
STC =  บมจ. สามารถเทลคอม  PTN  =   บจก. พอร์ทัลเนท็   
SIF =   บจก. สามารถ อินโฟเนต     PN   =   บจก. พอสเนท็   

                    (2)  เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั�งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562  

 (3) รายได้ที�แสดงข้างต้นเป็นรายได้ที�ไม่รวมรายการระหว่างกัน 

 

2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายธุรกจิ 

บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ  ดงันี�  

2.2.1 สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 

2.2.2 สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุตด์า้น  ICT (Enhanced Technology Solutions) 

2.2.3 สายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ (Business Application) 
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2.2.1 สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 

ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบสื�อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�ทนัสมยัอย่างครบวงจร ตั�งแต่การให้คาํปรึกษา 

สาํรวจ ออกแบบ ติดตั�งและวางระบบ การบริหารจดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษา ภายใตก้ารบริหารโครงการที�สร้างความมั�นใจ

ในการส่งมอบงานคุณภาพ รวมถึงคุณภาพบริการในระดบัสูงดว้ยมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและ

ประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�ไดรั้บการรับรองในปี 2558 และ ISO 9001: 2015 ดา้นการควบคุม

คุณภาพการบริการ พร้อมศูนยบ์ริการ 38 แห่งครอบคลุมทั�วประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center 

(NOC) ที�ใหบ้ริการรับแจง้และวเิคราะห์เหตุขดัขอ้งใหก้บัลูกคา้ตลอด 24 ชั�วโมง สนบัสนุนกระบวนการทาํงานดว้ยระบบ 

Service Tracking System (STS) ที�นาํเทคโนโลยีเขา้มาบริหารทีมงานบริการ ทาํให้การนัดหมายลูกคา้ และติดตาม

สถานะการให้บริการทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น โดยสายธุรกิจนี� ให้บริการโซลูชันทนัสมยัดา้นโครงข่ายพื�นฐาน

สื�อสาร ทั�งส่วนที�เป็น Core Network, Access Network รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื�อสารปลายทาง สําหรับทั�ง

เครือข่ายแบบสายและเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที�มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

 โซลูชนัและเทคโนโลยสีาํหรับเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง  

- บริการออกแบบ ติดตั�ง วางระบบ พร้อมบาํรุงรักษาเครือข่ายสื�อสารความเร็วสูงผ่านใยแกว้นาํแสง ดว้ยเทคโนโลยี

ทนัสมยั ไดแ้ก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ FTTX (Fiber to the X) 

- บริการสื�อสารความเร็วสูงหลายรูปแบบและเทคโนโลยีทั�ง Leased line, MPLS (Multiprotocol Label 

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

Software Defined WAN (SD WAN) 

 โซลูชนัและเทคโนโลยไีร้สายความเร็วสูง  

- โซลูชนัสาํหรับเทคโนโลย ี4G / LTE  

- โซลูชนัและบริการระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) และอุปกรณ์ Handset 

- บริการระบบสื�อสารขอ้มูลความเร็วสูงผา่นดาวเทียม: VSAT (Very Small Aperture Terminal), SCPC (Single 

Channel Per Carrier) และ iPStar 

สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) มีบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 

จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการหลกั รวมถึงบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั บริษทั เอส  

แอล เอ เอเชีย จาํกดั บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั และบริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั   

 บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จํากดั 

ให้บริการด้านเครือข่ายและสื� อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ ซึ� งประกอบด้วย การให้คาํปรึกษา สํารวจ 

ออกแบบ วางระบบ บริหารจดัการ การบาํรุงรักษา รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์สื�อสารโทรคมนาคม มีการปฏิบติังานที�ได้

การรับรองตามมาตรฐาน ISO 20000 และ ISO 9001 เพื�อสร้างความมั�นใจดา้นคุณภาพบริการให้กับลูกคา้ 

สร้างความเชื�อมั�นและความพึงพอใจของลูกคา้ ถือไดว้่าเป็นจุดแข็งในการแข่งขนัในระยะยาวของบริษทั โดยมี 

บริการจากส่วนกลางโดยศูนย ์Network Operation Center (NOC) ที�ใหบ้ริการรับแจง้และวเิคราะห์เหตุขดัขอ้งใหก้บั

ลูกคา้ตลอด 24 ชั�วโมง และศูนยบ์ริการ (Teleport) ทั�วประเทศ ที�ทาํให้สามารถให้ลูกคา้เขา้ถึงบริการไดส้ะดวก

ยิ�งขึ� น และนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนกระบวนการทาํงานและบริหารทีมงานบริการด้วยระบบ Service 

Tracking System (STS) เพิ�มความคล่องตวั สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ และยงัมีการติดตาม

สอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ โดยพนักงาน Call Center ที�เป็นคนกลาง เมื�องานซ่อมหรือบาํรุงรักษาหรือ

การใหบ้ริการเสร็จสิ�น เพื�อการปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดียิ�ง ๆ ขึ�นต่อไป ปัจจุบนับริษทัมีศูนยบ์ริการรวมทั�งสิ�น

จาํนวน 30 แห่ง ประกอบดว้ย 
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 ภาคกลาง   กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี นครปฐม สิงห์บุรี กรุงเทพฯ 

 ภาคเหนือ   เชียงใหม่ นครสวรรค ์พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ ตาก  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น เลย บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

     ร้อยเอด็ นครพนม 

 ภาคตะวนัออก   ระยอง ชลบุรี  

 ภาคใต ้   สงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สมุย ยะลา   

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  บริษทัใหบ้ริการใน 2 ลกัษณะหลกั ดงันี�  

1. ให้บริการรับเหมาติดตั�งระบบสื�อสารโทรคมนาคม (Turnkey Service) 

บริษทัให้บริการตั�งแต่การให้คาํปรึกษา (Consultant) ออกแบบ (Network Design) และติดตั�ง (Installation) 

ระบบสื�อสารโทรคมนาคมที�มีความเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า โดยมีโซลูชัน

สําหรับเทคโนโลยีสื�อสารความเร็วสูงผ่านใยแกว้นาํแสง ดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั ไดแ้ก่ DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexing) และ FTTX รวมถึงเครือข่ายที�หลากหลายต่าง ๆ ไดแ้ก่ Leased line, 

MPLS, DSL, Frame Relay และ ATM ทั�งในส่วนที�เป็น Core Network, Access Network อุปกรณ์

เครือข่ายและอุปกรณ์สื�อสารปลายทาง เป็นตน้ 

สําหรับด้านเทคโนโลยีสื�อสารไร้สายความเร็วสูงนั� น บริษัทให้บริการโซลูชันการวางระบบสําหรับ

เทคโนโลย ี4G / LTE  โซลูชนัระบบ Digital Trunked Radio System รวมถึงระบบสื�อสารขอ้มูลความเร็ว

สูงผา่นดาวเทียม ไดแ้ก่ VSAT, SCPC และ iPStar 

2. ให้บริการบริหารจัดการดําเนินการปฏิบัติการ และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายสื� อสารโทรคมนาคม 

(Outsourcing Service) 

บริษทัให้บริการหลัก ๆ ได้แก่ การสํารวจ (Survey) การติดตั� ง (Installation) และรับบริหารจดัการ 

ดาํเนินการปฏิบติังานดา้นเครือข่ายสื�อสารโทรคมนาคมใหก้บัลูกคา้ รวมถึงการบาํรุงรักษา (Maintenance) 

ระบบเครือข่ายสื� อสารโทรคมนาคมทั� งแบบสายและแบบไร้สาย ทั� งแบบเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) และแบบเชิงแกไ้ขซ่อมแซม (Corrective Maintenance) ภายใตข้อ้ตกลงระดบัการให้บริการ 

(Service Level Agreement) ที�ไดท้าํกบัลูกคา้ ให้บริการผ่านศูนยบ์ริการ (Teleport) ทั�วประเทศ โดยมี

ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มธนาคาร กลุ่มประกนัภยั กลุ่ม Trading เป็นตน้ ทั�งนี�  ยงัรวมไปถึงการรับเหมาช่วงในการให้บริการแก่

ลูกคา้ที�ซื�ออุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบสื�อสารจากบริษทัในเครือดว้ย 

จากการที�บริษัทมีศูนยบ์ริการทั�วประเทศ จึงทาํให้การดาํเนินธุรกิจด้านการขาย การให้บริการระบบ

เครือข่ายสื�อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการออกแบบ การพฒันา การจดัหา 

การติดตั�ง การซ่อมบาํรุง และซ่อมอุปกรณ์ สาํหรับลูกคา้ภาครัฐ และเอกชนสามารถทาํไดร้วดเร็วขึ�น และ

สามารถลดค่าใชจ่้ายในการบริการ ซึ� งส่งผลใหเ้กิดความพร้อมสําหรับโครงการอื�น ๆ ที�จะเกิดขึ�นในอนาคต

อีกดว้ย 

นอกจากนี�  บริการสื�อสารขอ้มูลความเร็วสูง (Samart DSL) โดยในปี 2546 บริษทัไดรั้บโอนธุรกิจสื�อสาร

ขอ้มูลความเร็วสูงผา่นโครงข่ายสายทอ้งถิ�นของบริษทั  ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จากบริษทั สามารถบรอดแบนด ์

เซอร์วสิเซส จาํกดั  
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ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1.   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริการของบริษทัมีลกัษณะรับจา้งเหมาติดตั�งระบบสื�อสารโทรคมนาคม เป็นการสร้างความตอ้งการและ

การจดัสรรผลิตภณัฑห์รือบริการตามความตอ้งการของลูกคา้รายใดรายหนึ� งโดยเฉพาะ ดงันั�น การสร้าง

ความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ และการคดัเลือกพนัธมิตรธุรกิจที�มีความพร้อม จึงเป็นสิ�งจาํเป็นในการแข่งขนั

กบัคู่แข่งรายอื�น ๆ ทั�งนี�  บริษทัตอ้งไดรั้บการสนับสนุนที�ดีจากลูกคา้และพนัธมิตร เพื�อบริษทัสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และนาํเสนอในราคาที�แข่งขนัได ้กล่าวคือตอ้งอยู่ในงบประมาณ

ที�ลูกคา้กาํหนดไว ้

นอกจากนี�  บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพของการออกแบบ (Design) การดาํเนินการติดตั�งวางระบบ 

(Implementation) และการบริหารโครงการ ดว้ยบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถและความเชี�ยวชาญสูง  

เพื�อใหลู้กคา้ไดม้ั�นใจถึงคุณภาพงานที�จะไดรั้บ และภายใตร้ะยะเวลาที�ไดว้างแผนไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาํหรับการใหบ้ริการหลงัการขาย บริษทัเนน้การบาํรุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด ดงันั�น 

กลยทุธ์การแข่งขนัที�บริษทันาํมาใชจึ้งเป็นการกาํหนดมาตรฐานบริการ (Service Level Agreement-SLA) 

ที�เหมาะสมกบัสภาพการใชง้านของลูกคา้และคุณสมบติัของเทคโนโลย ีเพื�อใหลู้กคา้สามารถใชบ้ริการได้

สูงสุด ผา่นศูนยบ์ริการ (Teleport) ทั�วประเทศ การให้บริการแบบ 24 x 7 ภายในมาตรฐานคุณภาพบริการ 

ISO 9001 และ ISO 20000 และการรับรอง Availability ของระบบที�ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

กลุ่มลูกค้าป้าหมาย 

ลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่  คือ ภาคเอกชน และภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการ

บริการใหก้บับริษทัในเครือ 

2. ภาวะการแข่งขัน 

สภาพการแข่งขนัของตลาดทั�งในส่วนงานโครงการภาครัฐ และภาคเอกชน มีการแข่งขนัที�สูงขึ�น 

ตอ้งมีการแข่งขนัเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ยระบบเทคโนโลยีที�ทนัสมยั 

และมีการแข่งขนัดา้นราคาที�สูง เนื�องจากมีผูใ้หบ้ริการรายใหม่ ๆ เขา้มาแข่งขนัมากขึ�น ประกอบกบัผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑบ์างรายไดห้นัมาเป็นผูใ้หบ้ริการเอง ซึ� งมีผลให้การแข่งขนัดา้นราคาสูงขึ�นไปอีก อย่างไรก็ตาม 

บริษทัยงัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัคือ เป็นบริษทัที�มีความเชี�ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลย ี

ที�หลากหลาย และการบริหารโครงการที�มีประสิทธิภาพ มีผลงานการส่งมอบและการบริการที�ดีกับ

หน่วยงานราชการทั�งในอดีตและปัจจุบนั อีกทั�ง ยงัเป็นผูช้าํนาญการในการบริการแบบครบวงจร ตั�งแต่

การสาํรวจ ติดตั�ง และการบาํรุงรักษาและดูแลระบบหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งระบบเทคโนโลยีการ

สื�อสารผา่นดาวเทียม  

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

การจดัหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ นั�น ส่วนใหญ่บริษทัจะมีพนัธมิตรธุรกิจที�มีความพร้อม         

ในการผลิตและนาํเขา้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยพนัธมิตรดงักล่าวจะเป็นผูผ้ลิตในต่างประเทศ และบริษทัตวัแทน

จําหน่ายที�อยู่ในประเทศไทย ส่วนงานด้านบริการมีทีมบุคลากรที�มีความเชี� ยวชาญในระบบสื� อสาร

โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นของตนเองอยูแ่ลว้ โดยบริษทัเป็นพนัธมิตรกบัเจา้ของเทคโนโลยี

สื�อสารขอ้มูลชั�นนาํ ไดแ้ก่ Cisco, Huawei, Motorola, Nokia, Juniper Networks, Paloalto และอีกมากมาย  
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ง) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

1) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ 

บริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการให้บริการกบัลูกคา้ภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ โครงการดา้นการติดตั�ง

อุปกรณ์การศึกษาทางไกล การปรับปรุงโครงข่ายอุปกรณ์สื�อสัญญาณ DWDM ระดับ Backbone 

Network การติดตั�งระบบสื�อสัญญาณ Microwave  ระบบ Media Gateway การเปลี�ยนอุปกรณ์ชุมสาย  

ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย การจดัทาํ Managed Service เพื�อรองรับงาน IoT ระบบสื�อสาร

ขอ้มูลสํารอง (Backup Link) การพฒันาระบบเชื�อมโยงขอ้มูลสาธารณสุข ระบบติดตามเรือ รวมถึง

ระบบตรวจเรืออจัฉริยะ เป็นตน้   

2) โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบทั�งจาก โครงการปรับปรุงโครงข่ายอุปกรณ์สื�อสัญญาณ DWDM 

ระดบั Backbone Network การติดตั�งระบบสื�อสัญญาณ Microwave ระบบ Media Gateway การเปลี�ยน

อุปกรณ์ชุมสาย โครงการระบบติดตามเรือ การจดัทาํ Managed Service เพื�อรองรับงาน IoT และ

โครงการบาํรุงรักษาระบบต่าง ๆ รวมถึงบริการระบบเครือข่ายความปลอดภยัดว้ยระบบกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) และบริการระบบสื�อสารขอ้มูล โดยมีมูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

รวม 278.9 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จํากดั 

ก)    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ให้บริการรับเหมาติดตั�งงานดา้นสื�อสารโทรคมนาคม และงานดา้นระบบสารสนเทศ รวมถึงการซื�อขายและ

การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที�เกี�ยวขอ้งทุกชนิดในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ประกอบดว้ยประเทศ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม  

ข)  ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขนัทางการตลาดมีการเติบโตสูง เนื�องจากเป็นตลาดเกิดใหม่ทาํให้ตอ้งแข่งขนักบัตวัแทนบริษทั

ในกลุ่มประเทศยโุรปและอเมริกา รวมถึงเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต ้และสิงคโปร์ เป็นตน้ 

ค)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

การจดัหาเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ นั�น ส่วนใหญ่จะดาํเนินการจดัหาจากบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

ที�อยูใ่นประเทศ 

 บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) เริ� มจากการเป็นบริษัทผูใ้ห้บริการระบบสื� อสารโทรคมนาคมเป็น

บริษทัเอกชนรายแรกที�ไดรั้บอนุญาตจากกรมไปรษณียโ์ทรเลขเพื�อใหบ้ริการดา้นสื�อสารผ่านดาวเทียมของประเทศไทย 

ซึ�งปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที� 2 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื�อให้บริการสื�อสารผ่านดาวเทียม และบริการเครือข่าย

สื�อสารขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ สําหรับกลุ่มลูกคา้องค์กรต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ที�

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจง้วฒันะ นนทบุรี และมีศูนยบ์ริการถึง 30 สถานี กระจายอยู่ในพื�นที�ทั�วประเทศ  

รวมถึงให้บริการอุปกรณ์เครือข่าย สื�อสารและสารสนเทศ ร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจให้บริการกบัหน่วยงานราชการ 

เอกชน และรัฐวสิาหกิจ ในลกัษณะใหเ้ช่าใชบ้ริการ และ Turnkey Project 
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ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. บริการเช่าระบบสื�อสารผ่านดาวเทียมความเร็วสูง  

การสื�อสารผา่นดาวเทียมความเร็วสูงนั�นมีบริการหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  

- บริการการสื�อสารแบบ SCPC (Single Channel Per Carrier) เป็นระบบการสื�อสารผ่านดาวเทียม 

C-Band  ที�บริษทัจดัให้กบัผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายแยกต่างหากจากกนั โดยสมบูรณ์แบบทั�งอุปกรณ์

และช่องสัญญาณดาวเทียม และสามารถใชไ้ดต้ลอด 24 ชั�วโมง สื�อสารไดท้ั�งขอ้มูลภาพและเสียง  

เหมาะสาํหรับธุรกิจที�จาํเป็นตอ้งมีการติดต่อกนัเป็นประจาํกบัสํานักงานสาขาที�อยู่ในเขตห่างไกล

ออกไป ซึ� งมีปริมาณรับส่งขอ้มูลมาก โดยสามารถติดต่อระหว่างสํานักงานใหญ่ไปยงัสาขาใด

สาขาหนึ�ง (Point to Point) หรือสาํนกังานใหญ่ไปที�สาขาหลาย ๆ แห่ง (Point to Multi-Point) ได ้ 

- บริการ VSAT (Very Small Aperture Terminal) เป็นการสื�อสารโดยใชช่้องสัญญาณ C-Band 

ซึ� งเป็นการแลกเปลี�ยนขอ้มูลจากสถานีแม่ของผูใ้ชบ้ริการ (Master Station) ส่งมายงัสถานีศูนย ์

(Hub Station) ที�บริษทั เพื�อส่งสัญญาณดาวเทียมไปยงัสถานีลูกข่าย (Remote Station) หรือสาขา

ของผูใ้ช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีการสื�อสารแบบ Packet Switching ซึ� งมีประสิทธิภาพในการ

จดัลาํดบัการรับ-ส่ง ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�  ยงัสามารถนาํมาใชใ้นการส่ง

กระจายขอ้มูลแบบทางเดียวจากส่วนกลางไปยงัผูรั้บในหลาย ๆ จุด ไดพ้ร้อม ๆ กนั 

- บริการ iPSTAR Enterprise Solution ร่วมกบั บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) เป็นการให้บริการ

สื�อสารขอ้มูลในระบบ IP โดยใชช่้องสัญญาณ Ku Band รูปแบบ Satellite Broadband ซึ� งสามารถ

รับ-ส่งไดท้ั�งขอ้มูลภาพและเสียง ตลอดจนพฒันาเพิ�มไปประยุกต์ใชก้บัการเรียนและการประชุม

ระยะทางไกล  

2. บริการเครือข่ายสื�อสารข้อมูลความเร็วสูงหลายสื�อ 

แบบสายเช่าพิเศษ (Leased Line), Frame Relay, ATM, MPLS, SD-WAN และบริการสื�อสาร

ข้อมูลไร้สายจากผูใ้ห้บริการเครือข่ายสื�อสารพื�นฐาน เช่น  TOT, CAT, TRUE, JasTel, UIH, 

SYMPHONY เป็นตน้ โดยบริษทัเป็นตวัแทนขายใหก้บัลูกคา้องคก์ร 

3. ธุรกจิขายและให้บริการติดตั�งระบบไอทแีละระบบสื�อสาร 

บริษัทเป็นตัวแทนขายสินคา้ไอทีและระบบสื�อสารหลายประเภท เช่น Computer Server, Storage 

Devices, PC และ Network Equipment, Router, VDO Conference, Satellite Equipment, Radio and 

Wireless Equipment, Computer, ATM Switch Application Software และอื�น ๆ จากพนัธมิตรทางธุรกิจ 

เช่น Hewlett-Packard, Huawei,  Cisco, Oracle,  HYT และ Motorola เป็นตน้ 

บริษทัไดรั้บแต่งตั�งจากบริษทั Cisco System Inc. ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื�อสารชั�นนาํของโลก 

ใหเ้ป็นพนัธมิตรระดบัทอง (Gold Certified Partner) เพื�อร่วมมือในการทาํตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco พร้อมให้บริการก่อนและหลังการขายที�มีคุณภาพอยา่งครบวงจรให้กบั

ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูติ้ดตั�งระบบงานสื�อสารโทรคมนาคมจาํนวนหลายโครงการกับ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ไดแ้ก่ กรมการปกครอง ธนาคารออมสิน และสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นตน้  

4. การบริการแบบครบวงจร (Total Solution) 

บริษทัให้บริการแบบครบวงจร เพื�อให้บริการลูกคา้เฉพาะกลุ่มมากขึ�น โดยมุ่งเน้นไปยงักลุ่มลูกคา้ที�มี

อตัราการเติบโตสูง การใหบ้ริการแบบครบวงจรนี� เป็นการใหบ้ริการกบัลูกคา้ในลกัษณะทั�งระบบโดยเป็น
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การรวมการให้บริการของ 4  ลักษณะสําคัญเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบงาน (Application  Software) 

ระบบสื� อสาร/โครงข่าย (Network) อุปกรณ์/ส่วนต่อพ่วง (Hardware/Equipment) และการบริการ 

(Installation/Service/ Maintenance) 

5. บริการออกแบบและติดตั�งระบบด้านเทคโนโลยีวิทยุสื�อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร  

บริษทัไดจ้ดัตั�งทีมวิศวกรผูเ้ชี�ยวชาญระบบงานดา้นเทคโนโลยีวิทยุสื�อสารขึ�น โดยให้บริการรับเหมา 

ออกแบบ ติดตั�งระบบวิทยุสื�อสาร และการวางระบบสําหรับเครือข่ายวิทยุสื�อสาร ออกแบบระบบวิทยุ

สื�อสาร เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร นอกจากนี� ยงัรวมไปถึงการใหบ้ริการหลงัการขาย 

โดยมีลูกคา้หลกั ๆ คือ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ� งบริษทัมีมาตรฐานการให้บริการ

ลูกคา้สอดคลอ้งกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยบริการหลกัตั�งแต่การเป็นที�ปรึกษา

โครงการ (Project Consultant) การออกแบบระบบและรวมระบบวิทยุสื�อสาร (Radio System Design 

and Integration) โดยวิศวกรที�มีความสามารถและประสบการณ์สูง และไดรั้บการสนับสนุนจากผูผ้ลิต

ชั�นนาํโดยเฉพาะ นอกจากนี�  ยงัมงีานบริหารโครงการและงานดา้นการติดตั�ง (Project Management and 

Implementation) เพื�อควบคุมการติดตั�งให้เป็นไปตามแผน และส่งมอบงานคุณภาพระดบัสากล 

ตามเป้าหมายที�ไดว้างไว ้  และติดตามความกา้วหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานทั�งดา้นเวลา

และงบประมาณ รวมไปถึงบริการซ่อมบาํรุงรักษา (Maintenance Service) โดยเจ้าหน้าที�ที�มี

ประสบการณ์ในการดูแลอุปกรณ์วิทยุสื�อสารตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อให้ผูใ้ชง้านมั�นใจไดว้่าอุปกรณ์วิทยุ

สื�อสารของลูกคา้จะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

ข) ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมภาคเอกชน มีรายไดห้ลกัจากที�ลูกคา้ 

ใชบ้ริการสื�อสารผา่นระบบเครือข่ายความเร็วสูงทั�งแบบสายและไร้สาย ตามกาํหนดระยะเวลาตามสัญญา  

ทั�งนี�  ตลาดมีการแข่งขนัสูงมากขึ�นและมีคิดคน้บริการใหม่ ๆ และประยุกตเ์ทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Broadband, 

FTTx, IPTV, 4G, LTE และ Cloud Computing รวมถึงใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ ซึ� งมีการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยใีหม่ที�มีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีการแข่งขนัดา้นราคา ทั�งสินคา้และบริการที�แข่งขนักนัโดยตรง 

ตลอดจนสินค้าทดแทน บริษัทจาํเป็นต้องมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวกกับบริการ

โทรคมนาคม เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มของการให้บริการและสร้างผลกาํไรต่อหน่วยเพิ�มขึ�น โดยเน้นธุรกิจเฉพาะ

กลุ่มแต่ละประเภทอุตสาหกรรมมากขึ� น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน สถาบันการเงิน การธนาคาร 

สถาบนัการศึกษา การขนส่ง มีการปรับเปลี�ยนการตลาดของผลิตภณัฑ ์เช่น ธุรกิจสื�อสารผ่านดาวเทียม VSAT 

ไดม้ีการปรับเปลี�ยนไปสู่การใชด้าวเทียม iPSTAR เพื�อการสื�อสารขอ้มูลมากขึ�น ส่วนความสามารถที�เหลืออยู่

ก็นาํมาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจสื�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร 

บริษทัมีกลยทุธ์หลกัที�จะใหบ้ริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจใหก้บักลุ่มธุรกิจ เพื�อบริการแก่

ลูกคา้ปลายทาง รวมถึงการใหบ้ริการรูปแบบใหม่ที�ประยกุตเ์ทคโนโลยสืี�อสารและสารสนเทศ เกิดบริการใหม่ 

ที�ช่วยใหลู้กคา้ของบริษทั มีโอกาสเพิ�มรายได ้ลดตน้ทุน และเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจ 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ความสามารถในการให้บริการลูกคา้ของบริษทั โดยเป็นตวัแทนขายให้บริการเครือข่ายสื�อสารและพฒันา

สารสนเทศและขอ้มูลธุรกิจ เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มบนเครือข่ายสื�อสาร โดยจะเป็นการประสานงานกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจ ทาํให้การจดัหาผลิตภณัฑท์าํไดโ้ดยง่าย สามารถมีการเพิ�มขยายความสามารถในการให้บริการได้

อยา่งรวดเร็วแตกต่างจากผูป้ระกอบการโทรคมนาคมที�มีเครือข่ายแบบสายและเครือข่ายโทรศพัทแ์บบไร้สาย  
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ที�จาํเป็นตอ้งมีการลงทุนที�สูงและใช้เวลาเตรียมการนาน ปัจจุบนับริษทัมีพนัธมิตรทางการคา้ตามประเภท

กิจการ คือ 

ดา้นโซลูชนัระบบเครือข่ายสื�อสาร  - Cisco, Nokia, Huawei, Motorola, Juniper, Paloalto, Nortel, Polycom 

ดา้นเครือข่ายสื�อสารดาวเทียม -    Thaicom 

ดา้นเครือข่ายสื�อสารแบบมีสาย -    TOT, CAT, TRUE, Jastel, UIH, SYMPHONY 

ดา้นเครือข่ายสื�อสารแบบไร้สาย -    AIS, DTAC, TRUE 

ดา้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์    - IBM, EMC, Hitachi, Dell, Sun, HP, ACER, Huawei 

ดา้นซอฟตแ์วร์ระบบ -    SAP, Oracle, SilverLake 

ง) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ  

1) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ 

 บริษทัไดม้ีการดาํเนินการโครงการดา้นโครงข่ายสื�อสารผา่นระบบดาวเทียมเครือข่ายไร้สาย  (Wireless LAN) 

การใหเ้ช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์สาํหรับสํานักงานสาขา  บริการเช่าสัญญาณสื�อสารผ่านดาวเทียม บริการ

อุปกรณ์ที�ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณ บริการระบบสื� อสารผ่านดาวเทียมแบบ SCPC ระบบวงจร

สัญญาณสื�อสาร และการบาํรุงรักษาระบบเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูล โดยให้บริการกบั ธนาคารออมสิน 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั โทเทิ�ล 

แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง เป็นตน้ 

2) โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 บริษทัมีงานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบจากโครงการดา้นโครงข่ายสื�อสารผ่านระบบดาวเทียมเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless LAN) การใหเ้ช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกังานสาขา รวมถึงงานบริการสื�อสารขอ้มูล

ผ่านดาวเทียม และงานบํารุงรักษา โดยมีมูลค่างานสําคัญที�ยงัไม่ได้ส่งมอบและงานบริการที�ย ัง

ดาํเนินการใหก้บัลูกคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รวม 994.1 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 บริษัท สามารถ อนิโฟเนต จํากดั  

บริษทัให้บริการสารสนเทศและการสื�อสารผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต 

(Internet Service Provider – ISP) แก่ลูกคา้ภาคเอกชนในธุรกิจขนาดย่อม (SME) ธุรกิจขนาดกลาง องคก์รขนาดใหญ่ 

และภาครัฐรวมถึง รัฐวสิาหกิจ ทั�วประเทศ ซึ�งสําหรับบริการอินเทอร์เน็ตนั�น บริษทัให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างครบวงจร 

ตั�งแต่การออกแบบระบบ ติดตั�งอุปกรณ์ การบาํรุงรักษา  

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 การให้บริการอนิเทอร์เน็ต (ISP) 

สาํหรับบริการอินเทอร์เน็ต (ISP) นั�นเป็นการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงที�มีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ

ตามความเหมาะสมกบัสภาพการใชง้านและครบวงจรแก่กลุ่มลูกคา้ประเภทองคก์ร/ธุรกิจ ตามความตอ้งการ 

ประกอบดว้ย แบบเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย ADSL, MPLS, Leased Line และสาย Fiber 

Optic รวมถึงบริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) ที�เป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้

องค์กรสําหรับการเชื�อมต่อเครือข่ายขอ้มูลระหว่างสํานักงานสาขา ที�มีความปลอดภยัและช่วยลดค่าใช้จ่าย

ให้กับองค์กร นอกจากนี�  ยงัให้บริการรับฝากขอ้มูลและเครื�องแม่ข่าย (Hosting Service) รวมถึง Solution 

ต่อเนื�อง สําหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น Apartment Intelligence, IP Video Teleconference ที�เป็นลกัษณะ Web base 

เพื�อง่ายต่อการใชง้าน ตลอดจนระบบเฝ้าระวงัและรักษาความปลอดภยัผ่านเครือข่าย (IP Video Monitoring ) 
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เช่น IP CAMERA, CCTV โดยมีหน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์คอยดูแลให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาลูกคา้

ตลอด 24 ชั�วโมง 

นอกจากนี�  ยงัให้คาํปรึกษาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศออกแบบ

ระบบเครือข่ายการสื�อสารต่าง ๆ และมีบริการเสริม (Value Added Services) ของบริการอินเทอร์เน็ต เช่น 

Anti-Virus, Anti Spam Mail, Web and Mail Hosting และ URL Filtering  

ข) ภาวะและศักยภาพในการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขันในตลาด 

ความตอ้งการใชง้านอินเตอร์เน็ตสูงขึ�นทุก ๆ ปี ทั�งในแง่ปริมาณผูใ้ชแ้ละความเร็วในการรับส่งขอ้มูล จึงมี

การแข่งขนัสูงในดา้นราคาของผูป้ระกอบการ ทาํใหร้าคาของบริการอินเทอร์เน็ตลดลงหรือให้ความเร็วในการ

รับส่งขอ้มูลแก่ลูกคา้เพิ�มขึ�น นอกจากนี�  ไดเ้พิ�มบริการเสริม (Value Added Services) คุณภาพของบริการและ

คุณภาพการใหบ้ริการลูกคา้  

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ที�เขา้มาสู่ตลาดก็ทาํให้ลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีแนวโน้มที�จะลดการใชง้าน 

Leased Line ลง โดยเปลี�ยนมาใช ้MPLS ซึ� งมีลกัษณะคลา้ย Leased Line แต่มีค่าบริการตํ�ากว่าในขณะที�มี

คุณภาพใกลเ้คียงกนัและยงัสามารถใชอุ้ปกรณ์ที�มีอยู่เดิมได ้รวมไปถึงการใชบ้ริการ SD-WAN ซึ� งเหมาะกบั

องคก์รที�มีสาขาจาํนวนมาก และทาํใหอ้งคก์รไดบ้ริการที�มีคุณภาพตามที�ตอ้งการในราคาที�ต ํ�ากวา่ Leased Line มาก   

นอกจากนี�  ลูกคา้มแีนวโน้มการใชง้าน ADSL ที�ลดลง  โดยลูกคา้ไดห้ันไปใช ้FTTx หรือ FTTH (Fiber-to-the-home) 

ซึ� งมีราคาค่าบริการตํ�ากวา่และมีความเสถียรมากขึ�น 

ในส่วนของบริษทัเองไดว้างตาํแหน่งทางการตลาดในดา้นคุณภาพ โดยเน้นทิศทางไปในการให้บริการที�มี

คุณภาพสูงขึ�น โดยยงัคงรักษาการความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา 

ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ด้านคุณภาพของบริการ 

นอกจากศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นราคาแลว้ ในดา้นบริการบริษทัก็ไดจ้ดัให้มีเส้นทางการเชื�อมต่อ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศดว้ยเครือข่ายใยแก้วนาํแสง ซึ� งในปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณ 

Bandwidth อินเทอร์เน็ต ระหว่างประเทศมากขึ�น ผ่านเครือข่ายของผูใ้ห้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระหวา่งประเทศ พร้อมทั�งยงัมีเครือข่ายสํารองความเร็วเท่ากบัเส้นทางหลกั เพื�อใชใ้นกรณีที�วงจรหลกั

ขดัขอ้ง นอกจากนี�  บริษทัยงัมีมาตรการขยายขนาดการเชื�อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

ดงักล่าวเพิ�มขึ�นอีกเมื�อช่องทางเชื�อมต่อที�มีอยูม่ีอตัราการใชง้านถึง 75% 

สําหรับการเชื�อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างผูใ้ห้บริการภายในประเทศนั�น บริษทัเชื�อมต่อผ่าน

ศูนยก์ลางแลกเปลี�ยนขอ้มูลภายในประเทศ (National Internet Exchange) ผ่านเครือข่ายใยแกว้นาํแสง 

และยงัมีเส้นทางสาํรอง อีกหนึ� งเส้นทางเช่นเดียวกบัเส้นทางการเชื�อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง

ประเทศ 

ในดา้นการบริหารเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพนั�น บริษทัมีการทาํ Load Balancing ของ Traffic รวมทั�ง

การแยกขอ้มูลที�วิ�งผ่านอุปกรณ์ต่อเชื�อมระบบเครือข่ายของเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ออกจากกัน เพื�อให้สามารถจดัเส้นทางและความเร็วไดเ้หมาะสมกับปริมาณการใช้งานและจุดหมาย

ปลายทาง 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

                                                                         

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ   18

นอกจากนี�  บริษทัยงัเพิ�มความมั�นใจให้กับลูกคา้ดว้ยบริการป้องกันการสูญหายของขอ้มูล เช่น ระบบ

สาํรองขอ้มูลสาํหรับอีเมลข์องลูกคา้ และการจดัใหม้ีระบบและอุปกรณ์อย่างน้อย  2 ชุด สําหรับอุปกรณ์

เครือข่ายภายในเครื�องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ รวมไปถึงระบบไฟฟ้าสาํรองและเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้าที�รองรับการทาํงานตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อให้สามารถทาํงานทดแทนกนัไดท้นัทีหากอุปกรณ์ใด ๆ 

เกิดการขดัขอ้ง 

 ด้านบริการหลงัการขาย 

บริษทัมีการรับประกนัการใชบ้ริการ (Service Level Agreement-SLA) ที� 98-99.5% (ขึ�นอยู่กบัชนิดของ

วงจรสื�อสัญญาณ) โดยมีระบบเฝ้าระวงัและตรวจสอบเครือข่าย (Network System Monitoring Tools) 

เพื�อตรวจสอบสถานการณ์เชื�อมต่อ และประสานงานร่วมกบัผูใ้หบ้ริการระบบเครือข่ายหากขดัขอ้ง จะมี

ระบบแจง้เหตุผ่าน SMS (ในกรณีที�ระบบเกิดความผิดปกติ) ไปยงัดูแลระบบที�พร้อมดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาไดท้นัที โดยทีมวิศวกรพร้อมบริการให้คาํปรึกษา แกไ้ขปัญหา และแนะนาํแนวทางการป้องกนั

ปัญหาตลอด 24 ชั�วโมง โดยมีดาํเนินการที�รวดเร็วพร้อมรับประกนัเวลาดาํเนินการให้บริการ และแจง้ผล

การดาํเนินการภายใน 1 ชั�วโมง นอกจากนี�  ลูกคา้ยงัสามารถตรวจสอบการใชง้านดว้ยตนเองผ่านทาง

เวบ็ไซต ์ซึ� งจะมีรายงานการใชง้านที�สามารถแสดงผลไดท้ั�งแบบ รายชั�วโมง รายวนั รายเดือน และรายปี 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงแบบวงจรเช่าความเร็วสูงผ่านโครงข่าย ADSL, G.SHDSL, MPLS, Leased 

Line (DDN) และสาย Fiber Optic จากพนัธมิตร เช่น CAT, TOT, TRUE, JASTEL, UIH, AWN, 

SYMPHONY และ INTER LINK 

 บริษัท สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

ดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้าํหน่ายระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื�อสารจากผูผ้ลิตสินคา้ชั�นนาํ 

 บริษัท ไอที แอ๊บโซลุท จํากดั 

ก)    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ดาํเนินธุรกิจในการซื�อขายอุปกรณ์สําหรับงานโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื�อสาร

โทรคมนาคม และอิเลคโทรนิคส์  เพื�อจาํหน่ายใหก้บับริษทัภายในกลุ่ม  

ข)    ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

เนื�องจากส่วนใหญ่เป็นการซื�อ-ขายอุปกรณ์ตามโครงการของบริษทัภายในกลุ่ม จึงทาํใหภ้าวะการแข่งขนัทาง

การตลาดมีนอ้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัก็ยงัตอ้งคาํนึงถึงเรื�องคุณภาพและราคาของสินคา้ รวมทั�งการส่งมอบ

ผลิตภณัฑต์รงตามกาํหนดเวลา  อนัจะยงัประโยชน์ต่อผลประกอบการโดยรวมที�ดีของกลุ่ม 

ค)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ในการจัดหาผลิตภณัฑ์นั�น บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกคุณภาพและบริการ ทั�งจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย  

เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่อุปกรณ์ที�ไดจ้ดัซื�อ/จดัหามานั�น มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
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2.2.2 สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน  ICT (Enhanced Technology Solution) 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพื�อประยุกต์ร่วมสําหรับตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึ� งรวมไปถึงโซลูชันสําหรับเทคโนโลยีชั�นสูงเฉพาะดา้น 

รองรับงานสาํคญัของลูกคา้ที�ตอ้งการความถูกตอ้ง แม่นยาํ และมีความเสถียรสูง จดัทาํขึ�นเพื�อลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะ

ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริการครอบคลุมตั�งแต่การใหค้าํปรึกษา (Consulting Services) ดาํเนินงานวิศวกรรม

ทั�งดา้นการออกแบบระบบและด้านการพฒันาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ (Engineering Design & Software 

Development) รวมถึงการติดตั�ง (Implementation) ภายใตก้ารบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project 

Management) รวมถึงบริการบริหารจดัการ (Outsourcing Services) และบริการบาํรุงรักษา (Maintenance Services) ให้กบั

ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชนโดยรักษามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน CMMI ซึ� งเป็น

มาตรฐานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์คุณภาพเป็นที�ยอมรับอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั�วโลก โดยบริษทั 

สามารถคอมเทค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัหลกัของสายธุรกิจ บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมาร์เทอร์แวร์ 

จาํกดั ต่างไดรั้บการรับรองมาตรฐาน CMMI Level 3 ทั�งนี�  บริการที�สาํหรับสายธุรกิจนี�  ประกอบดว้ย 

 Airport Solutions ไดแ้ก่ 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 และ Video Conference System  

 Security Solutions ได้แก่ ระบบ CCTV, Suspect Alert/Search, Finger Print Security และ Cyber Security 

Operation Center (CSOC) Service 

 Geographic Information System (GIS) 

 Digital TV Solutions: Transmission, Media Asset Management, Studio & Control Room 

 Energy Savings: Building Energy Management System (BEMS) 

 Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions 

 Intelligent Robotic and Automation System 

 Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions 

สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกตด์า้น ICT (Enhanced Technology Solutions) นอกจากบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ที�เป็น

บริษทัหลกัของสายธุรกิจนี� แลว้นั�น ยงัมีบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั บริษทั 

เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั ที�ดาํเนินการในสายธุรกิจนี� อีกดว้ย 

 บริษัท สามารถคอมเทค จํากดั 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Project) ไดแ้ก่ การเป็นที�ปรึกษางานโครงการ การออกแบบระบบทั�งที�

เป็นฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายและการพฒันาโปรแกรมระบบงานประยุกต ์การบริหารงานโครงการ ซึ� งรวมถึง

การติดตั�งโครงการ การจดัซื�อจดัหาอุปกรณ์และผูรั้บเหมางาน การทดสอบระบบ ตลอดจนถึงการให้บริการ

หลงัการขาย และการบริการซ่อมบาํรุงรักษา โดยผลิตภณัฑ์ที�ทางบริษทัจดัจาํหน่ายจะเป็นผลิตภณัฑ์และ

บริการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั 

นอกจากนี�  ในปี 2549 บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ยงัไดเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายหลกั (Strategic Reseller) 

ของบริษ ัท ซิต ้า  (SITA) ทั� งในประเทศไทยและในภูมิภาคอินโดจีนในการขายและให้บริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศโซลูชนัสาํหรับสายการบินที�มีผูใ้ชง้านเป็นอนัดบั 1 ของโลก  
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บริษทั สามารถคอมเทค จาํกัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการทาํงานและให้บริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001 

และมาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ� งเป็นมาตรฐานคุณภาพ ของงานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ ตั�งแต่ปี 2552 

ซึ� งส่งผลให้ระบบงานและการบริการที�ส่งมอบให้กับลูกคา้มีคุณภาพที�ดี และสามารถสร้างความเชื�อมั�น

ใหก้บัลูกคา้ ซึ� งถือไดว้า่เป็นจุดแขง็ในการแข่งขนัในระยะยาว 

ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์การแข่งขัน 

สินคา้และบริการส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที�จดัทาํเฉพาะลูกคา้แต่ละรายให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้และมีเทคโนโลยีที�ทนัสมยั ดงันั�น การจดัจาํหน่ายจึงเป็นการขายตรงให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

โดยทาํการเขา้ประมูลแข่งกับคู่แข่งรายอื�น ๆ ทั�งนี�  บริษทัจะเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกับลูกคา้ 

ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ งานที�จดัจาํหน่ายและให้บริการมีการแข่งขัน

ทางดา้นราคาที�ตอ้งอยูใ่นงบประมาณที�ภาครัฐกาํหนดไว ้โดยภาครัฐจะเลือกผูที้�เสนอขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคสอดคลอ้งกับความตอ้งการมากที�สุด และเสนอราคาที�ต ํ�าที�สุด บริษทัจะคดัเลือกพนัธมิตรทาง

ธุรกิจที�มีความพร้อมทางดา้นวิศวกรรม และการสนับสนุนเพื�อตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกค้า นอกจากนี�  บริษัทยงัมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ�มและความแตกต่างให้กับโซลูชันที�บริษัท

นาํเสนอลูกคา้ และรักษามาตรฐานระดบัสูงในดา้นบริการหลงัการขาย เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนั

อีกดว้ย 

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั�งให้บริการเป็นที�ปรึกษาให้กับบริษัท    

ในเครือ 

3. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ตลาดงานรับเหมาโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื�อสารโทรคมนาคมในปัจจุบันมีการ

แข่งขนัสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งโครงการในภาครัฐ เนื�องจากมีความเสี�ยงทางด้านการชาํระเงินอยู่ใน

เกณฑต์ํ�าเมื�อเทียบกบัโครงการของภาคเอกชน ทาํให้มีผูใ้ห้บริการรายใหม่ ๆ เขา้มาแข่งขนัในส่วนของ

การประมูลงานภาครัฐมากยิ�งขึ�น ในขณะที�ผูผ้ลิตสินคา้บางรายไดผ้นัตวัเองมาเป็นผูใ้ห้บริการทางดา้น

เทคโนโลยีเองดว้ย ส่งผลให้มีการแข่งขนัทางดา้นราคามากยิ�งขึ� นและทาํให้กาํไรเบื�องตน้ในแต่ละ

โครงการลดลง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการจะมีการคดัเลือกผูรั้บเหมาโดยการประเมินผลงาน

ในอดีตที�มีกบัหน่วยงานนั�น ๆ ซึ� งบริษทัจะมีความไดเ้ปรียบเนื�องจากมีความรู้ความเขา้ใจความตอ้งการ

ของลูกคา้ ตลอดจนเป็นผูน้าํทางดา้นการติดตั�งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสารโทรคมนาคมที�มี

ผลงานกบัทางภาครัฐหลายหน่วยงาน และคุณภาพของผลงานเป็นที�ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ทาํใหบ้ริษทั

จดัอยูใ่นอนัดบัตน้ของผูใ้หบ้ริการธุรกิจการติดตั�งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

ในปี 2562 บริษัทยงัคงรักษาระดบัมาตรฐานของระบบการทาํงานภายในองค์กรต่อเนื�องไดอ้ย่าง             

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที� เรียกว่า “Target 

Knowledge Certification” ทาํให้ทีมงานขาย วิศวกรออกแบบและติดตั�ง มีคุณภาพในการทาํงานไดใ้ห้

ทันต่อการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต นอกเหนือจากนั� น บริษัทยงัคงรักษา

มาตรฐานการให้บริการที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 9001 และ CMMI Level 3 ทาํให้ระบบงานและ

การบริการลูกคา้มีคุณภาพที�ดีขึ�น ซึ� งเป็นส่วนสาํคญัในการแข่งขนัในระยะยาว และทาํให้บริษทัประสบ

ความสาํเร็จในการชนะการประมูลโครงการต่าง ๆ ในปี 2562 ซึ� งโครงการเหล่านี� จะสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 

และจะเป็นฐานรายไดจ้ากการบาํรุงรักษาระบบต่อไปในอนาคต 
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ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัเป็นผูจ้ดัหาผลิตภัณฑ์ในดา้นระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายจากผูผ้ลิต และ

ตวัแทนจาํหน่ายจากทั�งภายในและภายนอกประเทศ เพื�อนาํมาใชใ้นโครงการแต่ละโครงการเพื�อให้บรรลุ

ซึ�งวตัถุประสงคข์องลูกคา้เป็นสาํคญั ซึ� งแต่ละโครงการจะมีขอ้กาํหนดเฉพาะไวก่้อน ดงันั�น ก่อนที�จะทาํการ

เขา้ประมูล หรือทาํสัญญากับลูกค้า บริษัทจะทาํการจัดหา และทาํข้อตกลงกับ Supplier หรือ Partner 

ที� เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ� งการจัดหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจาก

ต่างประเทศ เนื�องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์สื�อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดับสูงที�

ซบัซอ้น และยงัไม่มีผูผ้ลิตภายในประเทศ ซึ�งจะตอ้งมีคุณสมบติัตามที�ลูกคา้กาํหนด อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่มี

ปัญหาจากการผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหนึ� ง เนื�องจากสามารถจดัซื�อจากผูผ้ลิตอุปกรณ์หลายรายทั�งใน

แถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยบริษทัไม่มีนโยบายในการสั�งซื�อผลิตภณัฑแ์ละบริการล่วงหน้า เนื�องจาก

โครงการต่าง ๆ ที�บริษัทดาํเนินการจะมีกาํหนดลักษณะ และ/หรือ คุณสมบัติของผลิตภณัฑ์และบริการ

แตกต่างกนัไป ดงันั�น บริษทัจะสั�งซื�อผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อเมื�อเริ�มดาํเนินโครงการเท่านั�น    

ในส่วนของการให้บริการติดตั�งและให้บริการหลงัการขาย ส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นผูด้าํเนินการติดตั�งเอง        

โดยใชที้มงานภายในของบริษทั ซึ� งผา่นการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ตลอดจนมีความชาํนาญเกี�ยวกบัการ

ติดตั�งระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศเป็นอยา่งดี โดยมีมาตรฐานการในการใหบ้ริการลูกคา้สอดคลอ้งกบั

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ CMMI Level 3 

การป้องกนัความเสี�ยงของราคาผลติภัณฑ์จากอตัราการแลกเปลี�ยน 

โดยปกติก่อนดาํเนินโครงการ บริษทัตอ้งประมาณการตน้ทุนโครงการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน 

ในกรณีที�ต้องนําเข้าอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ ซึ� งจะทาํให้ตน้ทุนโครงการอาจได้รับผลกระทบ         

อนัเนื�องจากอตัราการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศแบบลอยตวั จากความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนขา้งตน้    

บริษทัไดก้าํหนดวธีิลดความเสี�ยงดงักล่าวโดย 

1. การกาํหนดค่าความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนเพิ�มเติมในการคาํนวณตน้ทุนโครงการ  

2. มีนโยบายในการทาํสัญญาซื�อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ครอบคลุมทั�งจาํนวนตามจงัหวะเวลาและ

ตน้ทุนที�เหมาะสม 

ง) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

1) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ 

บริษทัไดรั้บความไวว้างใจให้ดาํเนินการโครงการดา้นระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ระบบผลิตไฟฟ้า

แสงอาทิตยพ์ร้อมระบบกักเก็บพลงังานไฟฟ้า ระบบเครือข่ายสื�อสารไร้สายระยะไกล เป็นตน้ โดยมี

ลูกคา้หลกัที�สําคญั ไดแ้ก่ กระทรวงยุติธรรม, กองบญัชาการกองทพัไทย, กรุงเทพมหานคร, กรมที�ดิน 

และกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ นอกจากนี�  ยงัคงให้บริการระบบตรวจบตัรโดยสารขึ�นเครื�องสําหรับ

สายการบิน และระบบคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า (APPS) เพื�อให้บริการกบัท่าอากาศยานของบริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

2) โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ไดแ้ก่  โครงการดา้นระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด การปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบโทรคมนาคม ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยพ์ร้อมระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้า ระบบ

เครือข่ายสื�อสารไร้สายระยะไกล โดยมีมูลค่าของโครงการหลกัที�ยงัไม่ไดส่้งมอบและบริการสาํคญั

ที�ยงัดาํเนินการใหก้บัลูกคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รวม 3,184.3 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
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นโยบายการวางเงินประกนัโครงการ การจัดสรรงบประมาณสําหรับการประมูล และการหาแหล่งเงินทุน  

 การวางเงินประกนัโครงการ 

การวางเงินประกันโครงการจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะวางเงินประกัน

โครงการประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการทั�งหมด 

 การจัดสรรงบประมาณสําหรับการประมูล 

การจัดสรรงบประมาณสําหรับการประมูล จะประมาณการโดยอิงกับงบประมาณของลูกค้า

ในโครงการ โดยจะประมาณการต้นทุนของโครงการนั� น ๆ ซึ� งประกอบดว้ยต้นทุนต่าง ๆ ดงันี�  

ตน้ทุนของตวัผลิตภณัฑ์ ทั�งตวัอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ค่าดาํเนินการการติดตั�ง ค่าดาํเนินการ

การรับประกนัหลงัการขาย ค่าใช้จ่ายทางดา้นการเงิน และรวมถึงค่าดาํเนินการทางการตลาด และ

การขายต่าง ๆ ในโครงการนั�น ๆ 

 การหาแหล่งเงินทุน 

ในปัจจุบนับริษัทมีวงเงินสินเชื�อประเภทต่าง ๆ กับธนาคารอยู่แลว้ ซึ� งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน      

ในการดาํเนินกิจการและสามารถรองรับการดาํเนินโครงการที�มีมูลค่าไม่สูงมากนัก เช่น ไม่เกิน 50 

ลา้นบาท ในกรณีที�เป็นโครงการขนาดใหญ่ บริษทัจะขอวงเงินสินเชื�อกบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน

เป็นรายโครงการ (Project Finance) โดยมีเงื�อนไขการชาํระคืนเงินกูต่้อเมื�อบริษทัไดรั้บเงินจาก

โครงการนั�น ๆ แลว้ 

 บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากดั 

          เพื�อดาํเนินธุรกิจดา้นการบริการและเป็นที�ปรึกษา รวมถึงใหบ้ริการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานแบบครบวงจร   

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทให้บริการพฒันาระบบงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Turnkey Software 

Application System Development) ตั�งแต่ดา้นการให้คาํปรึกษาและออกแบบซอฟต์แวร์โซลูชัน รวมทั� ง

กระบวนการดา้น Business Process Re-Engineering ที�เกี�ยวขอ้ง การบริหารโครงการพฒันาซอฟต์แวร์ 

การวเิคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ระบบงาน การพฒันาและติดตั�งซอฟตแ์วร์ระบบงาน การดูแลบาํรุงรักษา

ซอฟตแ์วร์ระบบงาน การแปลงขอ้มูลและนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบงาน การบริการดา้นมาตรฐานซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

โดยเฉพาะซอฟตแ์วร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานของระบบผา่นทางเวบ็ไซต ์(Web-Based Application)  

นอกจากนี�  ยงัให้บริการติดตั� งและประยุกต์ใช ้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเฉพาะทาง (Software Package 

Implementation and Customization) เพื�อให้สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจของลูกคา้ โดยเน้นทางดา้น

การบริหารจดัการเวบ็ไซตซึ์�งเป็นซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปที�พฒันาขึ�นเอง 

ข)    ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ที�มีความต้องการระบบงานซอฟต์แวร์       

แอปพลิเคชนั เพื�อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและบริหารองคก์ร โดยในปี 2562 จะเน้นลูกคา้ที�ตอ้งการ

พฒันาระบบระบบสารสนเทศ และการทาํเวบ็ไซตส์าํหรับลูกคา้องคก์รรายใหญ่ 
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สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

- จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั คู่แข่งมีจาํนวนมาก บริษทัจึงให้ความสําคญัในดา้นความเชื�อมั�นและ        

ในเรื�องคุณภาพเป็นหลกั นอกจากนั�น บริษทัยงัให้ความสําคญักบัการรักษาฐานลูกคา้เดิมเป็นอย่างยิ�ง 

และหาลูกคา้ใหม่ เพื�อนาํเสนอผลิตภณัฑที์�บริษทัมีความไดช้าํนาญ เช่น ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์

- ในปี 2562 มีการเปิดประเทศกวา้งมากขึ� นคู่แข่งทางธุรกิจก็จะเกิดมากขึ�นด้วย  เพราะไม่ได้แข่งขันกัน

ภายในประเทศเท่านั�น แต่ยงัมีผูป้ระกอบการดา้นแอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร์จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัดว้ย 

จึงตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งดี และสร้างความแขง็แกร่งในตวัผลิตภณัฑที์�เรามีอยูใ่หดี้ยิ�งขึ�น 

ค)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.  ทรัพยากรที�สําคญัที�สุดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คือบุคลากร บริษทัให้ความสําคญัเป็นพิเศษในการ

บริหารจดัการให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความชาํนาญเฉพาะทาง มีพฒันาการอย่างต่อเนื�อง    

มีความยดืหยุน่สูง มีคุณธรรม และมีใจรักองคก์รอยา่งต่อเนื�อง  

2. บริษทัมีผลิตภณัฑที์�พฒันาขึ�นเอง เพื�อสร้างความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้มีความไดเ้ปรียบ

เหนือคู่แข่งในการแข่งขนั 

ง) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

1. โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ  

 บริษทัมีโครงการที�สําคญัที�ไดรั้บความไวว้างใจจากทั�งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดแ้ก่ โครงการ

พฒันาและบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศที�ดิน โครงการจัดทาํเวบ็ไซต์โดยใช้ Content Management 

System (CMS) ที�พฒันาขึ�นเอง เป็นตน้ 

2. โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-  บริษทัไดรั้บการจา้งงานในโครงการพฒันาระบบสารสเทศที�ดินระยะที� 2 ระยะเวลาโครงการ 3 ปี 

ซึ� งขณะนี�อยูร่ะหวา่งการทาํงานเพื�อใหส้าํเร็จลุล่วงตามกาํหนด  

-  โครงการบาํรุงรักษาระบบเวบ็ไซต ์samtel.com และบริษทัในเรือ ระยะเวลาจา้งาน 1 ปี 

 บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 

ก)   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ โดยการผสานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ เป็นโซลูชนัที�ตรง

ความต้องการของลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีเฉพาะด้านที�มีความเสถียร ความแม่นยาํ และประสิทธิภาพสูง         

โดยนาํเสนอให้กับลูกคา้ทั� งในลกัษณะ Turnkey โดยดาํเนินการให้ลูกค้าตั�งแต่การให้คาํปรึกษา ออกแบบ  

ติดตั�ง วางระบบ รวมถึงการบาํรุงรักษา และลกัษณะ Outsource Services ที�รับดาํเนินการ/บริหารจดัการงาน

ระบบ ให้กบัลูกคา้ โดยลกัษณะบริการแบบ Outsource Services ไดแ้ก่ บริการบริหารจดัการขอ้มูลแบบ

อัตโนมตัิผ่านเครื� องมืออีเล็กทรอนิกส์ (Machine-to-Machine – M2M) ซึ� งเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ 

อิเลก็ทรอนิกส์เพื�อใชใ้นการตรวจวดัการใชง้าน ประเมินผล และแจง้เตือนระวงั ในรูปแบบของระบบอ่านค่า

อตัโนมติั ผ่านระบบโครงข่ายการสื�อสารขอ้มูล โดยระบบจะทาํการตรวจวดัค่าของสิ�งที�ตอ้งการวดั อาทิเช่น 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ปริมาณระดบันํ�า หรือปริมาณระดบัมลภาวะ ขึ�นอยู่กบัเทคโนโลยีของอุปกรณ์ระบบอ่าน

ค่าอตัโนมติันั�น ๆ และทาํการสื�อสารขอ้มูลกลบัมายงัศูนยป์ระมวลผลกลางโดยอตัโนมติั เพื�อสามารถนาํขอ้มูลนั�น

ไปใชเ้พื�อประโยชน์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี�  ยงัสามารถให้บริการบริหารจดัการ

ระบบศูนยก์ารประมวลผลและเครือข่ายสื�อสารครบวงจร โดยใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และเช่าใช ้ศูนยข์อ้มูล

และอุปกรณ์ระบบดา้น ICT พร้อมบริการบริหารจดัการโครงข่ายแบบครบวงจร   
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ข)  ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อาศยัความรู้ ความชาํนาญ ในการดาํเนิน

ธุรกิจ และประสิทธิภาพในการปฏิบติัการ มาประกอบกนัเพื�อใหบ้ริการแก่องคก์รทั�งภาครัฐ และเอกชนที�ปรับเปลี�ยน

รูปแบบการบริหารเพื�อเนน้การสร้างการบริการที�มีประสิทธิภาพ เน้นที�องคก์รมีความชาํนาญ ส่วนในบริการ 

ที�ไม่อยูใ่นธุรกิจหลกัหรือที�ไม่มีความชาํนาญก็ใชบ้ริการจากภายนอกมาช่วย เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพ

การใหบ้ริการ ซึ� งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทั�งภาครัฐและเอกชนไดใ้หค้วามสนใจที�จะใชบ้ริการนี�มากขึ�น  

ปัจจุบนัการแข่งขนัตลาดบริการดา้น ICT ในลกัษณะ Outsource Services จะแข่งขนัอยูใ่นกลุ่มของผูใ้หบ้ริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศขนาดใหญ่ ที�เคยให้บริการกบักลุ่มลูกคา้มาก่อนและผูใ้ห้บริการขา้มชาติที�ขยายสาขาเขา้มา

ในประเทศ ตามกระแสการเปิดเสรีตลาดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จะส่งผลให้เกิดการ

แข่งขนัมมีากขึ�นระหวา่งผูใ้หบ้ริการ โดยเนน้ใหบ้ริการเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที�มีความชาํนาญ 

ค)   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัจะเป็นแกนนาํในการใหบ้ริการและผนึกกบัพนัธมิตรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื�อสาร บริษทัที�ปรึกษา

ผูช้าํนาญการให้คาํปรึกษาธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจอื�นในกลุ่มบริษทัสามารถเพื�อนาํเสนอบริการกับกลุ่มธุรกิจ

เป้าหมาย รวมถึงมีการพิจารณาในการเขา้ซื�อกิจการของธุรกิจบางแห่งที�มีศกัยภาพ ฐานลูกคา้ และเป็นผูน้าํทาง

ในการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการในสายธุรกิจนี�  เพื�อเป็นการขยาย

ธุรกิจและเพิ�มศักยภาพในการให้บริการและการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วให้กับสายธุรกิจบริการ ICT 

Outsourcing Services นี�  

ง) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

1) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ 

บริษทัดาํเนินโครงการที�สําคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการดา้นมิเตอร์ TOU (Time of Use) พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายสาํหรับคลงัพสัดุ การปรับปรุงและซ่อมแซม 

รวมถึงบาํรุงรักษาระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และงานบาํรุงรักษาระบบต่าง ๆ โดยดาํเนินงานและ

ให้บริการกับลูกคา้ที�สําคญั ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมสรรพสามิต และองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชลบุรี เป็นตน้ 

2) โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีโครงการสําคญัที�ยงัคงอยู่ระหว่างการส่งมอบไดแ้ก่ โครงการดา้นมิเตอร์ TOU (Time of Use) 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายสําหรับคลังพ ัสดุ 

การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึงการให้บริการตามสัญญา โดยมีมูลค่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 รวมทั�งสิ�น 753.5 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 บริษัท ซีเคียวอนิโฟ จํากดั 

 เพื�อดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นระบบความปลอดภยัอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Security) แบบครบวงจรให้กบัลูกคา้

 กลุ่มราชการ, กลุ่มหน่วยงานดา้นความมั�นคง, บริษทัรายใหญ่ และ Critical Network Infrastructure 

ก)    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ใหบ้ริการดา้นระบบความปลอดภยัอิเลก็ทรอนิกส์ (Cyber Security) แบบครบวงจร แบ่งออกได ้ดงันี�  
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- Managed Security Service: บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation 

Center - CSOC) ดว้ยเครื�องมือชั�นนาํ ผูเ้ชี�ยวชาญทางไซเบอร์ซีเคียวริตี และการใหบ้ริการในระดบัสากล 

ตลอด 24 ชั�วโมง 

- Cyber Security Education and Awareness: บริการจดัฝึกอบรมดา้น Cyber Security ดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญ       

ทั�งในและนอกสถานที�  

- Cyber Security Consultant: บริการให้เป็นที�ปรึกษาดา้น Cyber Security และงานโครงสร้าง IT ใหก้บั

ลูกคา้ที�ตอ้งการประยกุตใ์ช ้Best Practice, กฎหมาย หรือ มาตรฐานสากล (ISO/IEC, PCI/DSS, NIST) 

- Threat and Vulnerability Assessment: บริการตรวจประเมิน ตรวจสอบ ทดสอบดา้น Cyber Security 

ใหก้บัลูกคา้ทั�งในเชิงเทคนิค (Technical Assessment) และเชิงการบริหารจดัการ (Management Audit) 

- Cyber Security Implement: บริการออกแบบ จดัหา และติดตั�งระบบ IT security ทั�ง Hardware, 

Software รวมถึงบุคคลกรผูเ้ชี�ยวชาญ 

ข)    ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มราชการ, กลุ่มหน่วยงานดา้นความมั�นคง, บริษทัรายใหญ่ และ Critical Information Infrastructure 

สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

- ปัจจุบนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ที�เพิ�มสูงขึ�น และความตอ้งการในการปกป้องขอ้มูลสารสนเทศที�นับวนั

เริ�มมีความสําคญั และจาํนวนที�มหาศาลในโลกไซเบอร์ทั�วโลก ส่งผลกระทบให้ความตอ้งการบริการ

ดา้น Cyber Security ที�เพิ�มขึ�นมาก ซึ� งปัจจุบนัยงัขาดแคลนบริษทัผูใ้ห้บริการด้าน Cyber Security             

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ดงันั�นบริษทัจึงเห็นโอกาสของดงักล่าว เพื�อนาํเสนอบริการ 

ดา้น Cyber Security เขา้สู่ตลาด 

- ตลาดดา้น Cyber Security ในประเทศไทย มีทั�งบริษทัขา้มชาติ และบริษทัภายในประเทศ ซึ� งนาํเสนอ

บริการที�หลากหลาย แตกต่าง บริษัทพยายามนําเสนอบริการที�แตกต่าง โดยเน้นการให้บริการที�ใช้

เครื� องมือ ระบบ Hardware Software ชั�นนําในลาํดับต้น ๆ ของตลาด Cyber Security รวมทั� ง 

กระบวนการจดัการที�เป็นมาตรฐานสากล ผนวกกบัผูเ้ชี�ยวชาญในระดบัสากล เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บบริการ

ที�เป็นมาตรฐาน และดูแลอยา่งใกลชิ้ดดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญภายในประเทศ  

- แรงผลกัดนัด้านกฏหมาย พ.ร.บ. และข้อบงัคบัด้านความมั�นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ ได้แก่ พ.ร.บ. 

ความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที�กลุ่มราชการ, 

กลุ่มหน่วยงานดา้นความมั�นคง, บริษทัรายใหญ่ และ Critical Information Infrastructure ตอ้งปฏิบติัตาม

ให้ถูกตอ้งครบถว้นจึงส่งผลทาํให้ความตอ้งการดา้นบริการดา้นความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์มีความ

ตอ้งการขยายตวัมากยิ�งขึ�น 

- ดว้ยฐานลูกคา้กลุ่มราชการ, กลุ่มหน่วยงานดา้นความมั�นคง, บริษทัรายใหญ่ และ Critical Information 

Infrastructure ที�บริษัทในเครือ สามารถ มีอยู่นั� นถือได้ว่าเป็นโอกาสที�ดีเยี�ยมสําหรับการนําบริการ 

Cyber Security ของบริษทัใหก้บัฐานลูกคา้เดิม รวมทั�งขยายไปยงัฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคต 

ค)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  องคป์ระกอบของการใหบ้ริการดา้น Cyber Security ของบริษทัประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี�  

1. PEOPLE: ผูเ้ชี�ยวชาญ พนกังานดา้น Cyber Security ที�ตอ้งมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกบัหน้าที�

ความรับผดิชอบ รวมทั�งตอ้งมี Security Awareness ที�สูงเพื�อทาํหน้าที�ปกป้อง รักษาความลบัของขอ้มูล
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ทั�งลูกคา้และตวับริษทั นอกจากนี�  การจดัสรรการฝึกอบรม และการเติบโตในสายงานก็เป็นสิ�งที�บริษทั

ตอ้งจดัเตรียมใหก้บัพนกังาน เพื�อรักษา และดูแลทรัพยากรบุคคลไว ้เพราะเป็นที�เขา้ใจกนัดีว่าพนักงาน

ดา้น Cyber Security เป็นที�ตอ้งการสูงมากในปัจจุบนั 

2. PROCESS: กระบวนการทาํงาน และระบบบริหารจดัการที�เป็นมาตฐานสากลเป็นสิ�งที�สําคญัซึ� งบริษทั 

จาํเป็นตอ้งมี เพื�อให้เกิดภาพลกัษณ์ที�ดีต่อลูกคา้ บริษทัมีแผนเพื�อรองรับการตรวจประเมินเพื�อขอการ

รับรองมาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป 

3. TECHNOLOGY: เครื�องมือ ระบบ Hardware และ Software ถือเป็นโครงสร้างสําคญัของบริการ         

ซึ� งบริษทัไดค้ดัสรร Solution ชั�นนาํมาติดตั�งเพื�อใหบ้ริการ อยา่งไรก็ตามบริษทัจะตอ้งจดัทาํแผนสําหรับ

การพฒันา ปรับปรุงระบบดว้ยตนเอง เพื�อลดค่าใชจ่้าย และปรับปรุงบริการให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการ

ดาํเนินการ 

จ) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

1. โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ  

บริษทัมีแผนที�จะนาํบริการ CSOC ใหก้บักลุ่มบริษทัในเครือสามารถ และเป็นส่วนหนึ�งของโซลูชนัและ

บริการที�บริษทัในเครือสามารถจะนําไปผนวกเป็นส่วนหนึ� งของโซลูชันที�จะนําเสนอกับลูกคา้ เช่น 

บริการตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ โดยในปีที�ผา่นมาไดด้าํเนินการเป็นที�ปรึกษาโครงการพร้อม

บริการเฝ้าระวงั และแจง้เตือนเหตุการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระบบ CBPS ของ

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)  

2.    โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษัทมีโครงการสําคัญที�ย ังคงอยู่ระหว่างการส่งมอบและให้บริการได้แก่โครงการด้านระบบ          

ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์และบริการด้านการเฝ้าระวงัภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีมูลค่าของ

โครงการที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ และบริการที�ยงัดาํเนินการให้กับลูกค้า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

รวม 30 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จํากดั 

เพื�อดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิต การบริการ และเป็นที�ปรึกษา ให้บริการรับจา้งพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานแบบ

เบด็เสร็จ ให้บริการเฉพาะทางในดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์แบบครบวงจร อาทิเช่น การให้คาํปรึกษาและออกแบบ

ซอฟตแ์วร์โซลูชนั รวมทั�งกระบวนการดา้น Business Process Re-Engineering ที�เกี�ยวขอ้ง การบริหารโครงการ

พฒันาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ระบบงาน การพฒันาและติดตั�งซอฟต์แวร์ระบบงาน 

การดูแลบาํรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบงาน การแปลงขอ้มูลและนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบงาน การบริการดา้นมาตรฐาน

ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

ก)   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. บริการพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์แอพลิเคชันแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Turnkey Software 

Application System Development) 

ให้บริการพฒันาระบบงานซอฟต์แวร์แอพลิเคชันทุกประเภทตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั�งการ

จดัหาส่วนประกอบอื�น ๆ ที�มีส่วนช่วยใหร้ะบบงานที�พฒันาขึ�นสามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้

การใหบ้ริการพฒันาระบบงานซอฟตแ์วร์แอพลิเคชนัครอบคลุมส่วนงานต่าง ๆ ตั�งแต่การให้คาํปรึกษา

ดา้นกระบวนการทางธุรกิจ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นมาตรฐานซอฟตแ์วร์ (Consultation of Business 

Process, Technology, and Standards)  การวางแผนงานและบริหารความเสี�ยง (Software Application 
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System Development Planning and Risk Management)  การบริหารโครงการ (Project Management) 

การศึกษาความตอ้งการทางเทคนิค (Requirement Analysis)  การออกแบบระบบงาน (System Design)

การพฒันารูปแบบและตน้แบบ (Modeling and Prototyping) การพฒันา (Software Application 

Development and Implementation) การติดตั� ง การปรับตั�งค่าเพื�อการใช้งานระบบงานซอฟต์แวร์        

แอปพลิเคชนั (Software Application System Installation, Configuration, and Deployment) ไปจนถึง

การทดสอบ วดัผล และควบคุมคุณภาพระบบงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Software Application 

System Testing, Benchmarking, and Quality Assurance)  

นอกจากนี�  ยงัดาํเนินการและให้บริการในการสร้างสรรค์และพฒันาเนื�อหาสําหรับซอฟต์แวร์

แอปพลิเคชัน (Digital Content Design and Development) การแปลงและนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ (Data 

Entry and Migration) การจดัฝึกอบรมวิธีการใชง้านและวิธีการดูแลระบบงาน (Software Application 

System Usage and Administration Training) การบาํรุงรักษาระบบงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน 

(Software Application Maintenance) และการปลดระวางระบบงานซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั (Software 

Application Retirement) รวมไปถึงการบริหารกระบวนการปรับเปลี�ยนและแก้ไขรูปแบบระบบงาน

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Software Application System Change Management) และการพฒันา

กระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั (Software Process Improvement) 

2. บริการติดตั�งและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเฉพาะทาง (Software Package Implementation and 

Customization) 

บริการติดตั�งและประยุกตใ์ชซ้อฟตแ์วร์สําเร็จรูปเฉพาะทางเพื�อให้สอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจ

ของลูกคา้ 

ข)   ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ ที�มีความต้องการระบบงาน

ซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั เพื�อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและบริหารองคก์ร รวมทั�งองคก์รที�มีหน่วยงาน

พฒันาซอฟต์แวร์ของตนเองอยู่แลว้ แต่ยงัขาดความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น ขาดความพร้อมในการดูแล

บาํรุงรักษาระบบที�มีอยู ่หรือมีความตอ้งการคาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ถึงแมคู่้แข่งโดยตรงจะมีจาํนวนลดลงก็ตาม แต่กลบัทาํให้ธุรกิจ Software 

House ขนาดกลางและขนาดย่อมหันมาแข่งขนัในดา้นราคาอย่างหนัก บริษทัจึงให้ความสําคญักบักลุ่ม

ลูกคา้ที�เป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แทน ซึ� งเป็นกลุ่มที�ให้ความสําคญั     

ในดา้นความเชื�อมั�นและในเรื�องคุณภาพเป็นหลกั นอกจากนั�น บริษทัยงัให้ความสําคญักบัการรักษาฐาน

ลูกคา้เดิมเป็นอยา่งยิ�ง 

 บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑซ์อฟต์แวร์สําเร็จรูป (Commercial-Off-The-Shelf Software) ภายในประเทศ          

ซึ� งมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัในภาคอุตสาหกรรมที�ตนให้บริการอยู่ มาเป็นเวลานาน นับเป็นอุปสรรคใ์นการ

เข้าถึงตลาดนั� น ๆ ทั� งในด้านชื�อเสียงและในด้านราคา บริษัทไม่มีนโยบายที�จะพยายามเข้าแข่งขัน           

ในตลาดดังกล่าว บริษัทจะเน้นการนําระบบขนาดใหญ่ที�ได้พฒันาให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจมาต่อยอดการขายให้กบัราชการหรือวิสาหกิจอื�น ๆ ที�มีความตอ้งการ และเปิดตลาดการบริการ

พฒันาระบบงานออกสู่ประเทศเพื�อนบา้น  
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 ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนการการเตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีเพื�อใหท้นัต่อการแข่งขนั และการลงทุน

ในอนาคตนบัวา่เป็นโอกาสดีที�บริษทัจะมีความพร้อมรองรับการเติบโตของภาครัฐ และขยายการบริการ 

เพื�อไปแข่งขนัต่างประเทศได ้ 

 เมื�อมีการเปิดประเทศกว้างมากขึ� นคู่แข่งทางธุรกิจก็จะเกิดมากขึ� นด้วย เพราะไม่ได้แข่งขันกัน

ภายในประเทศเท่านั�น แต่ยงัมีผูป้ระกอบการดา้นแอปพลิเคชนัซอฟแวร์จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัดว้ย 

จึงตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งดี 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. การสร้างความเชื�อมั�นในด้านคุณภาพ 

นอกจากในด้านบุคลากรที�มีความรู้ความชาํนาญและเปี� ยมดว้ยประสบการณ์แลว้ บริษทัยงัไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001 และมาตรฐานกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) Level 3 ซึ� งเป็นมาตรฐานสากลที�เป็นที�ยอมรับอย่างกวา้งขวาง

ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทั�วโลก อีกทั�งยงัมีบุคลากรที�ผ่านการสอบรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น 

ITIL (IT Infrastructure Library) เป็นตน้ รวมทั�งแผนในการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลอื�น ๆ 

เพิ�มเติมอีกอยา่งต่อเนื�อง เพื�อตอกย ํ�าความเชื�อมั�นในดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ นอกจากนี�  บริษทั

ยงัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเภท 5.8 หรือกิจการ

ซอฟตแ์วร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software อีกดว้ย 

2.  การเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

บริษทัมีนโยบายที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมสําคญัต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทย อาทิ เช่น ส่งตวัแทน

เขา้ร่วมเป็นวทิยากรในงานฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน และดาํเนินโครงการประกวด

ซอฟตแ์วร์ และส่งตวัแทนเขา้ร่วมดาํเนินการจดัตั�งกลุ่มพฒันาอุตสาหกรรมยอ่ยดา้นซอฟตแ์วร์ เป็นตน้ 

ค)   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เพื�อสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับระบบที�นาํเสนอให้ลูกคา้ ในดา้นการจดัหาผลิตภณัฑ์ดา้นซอฟต์แวร์นั�น 

ทางบริษทัใหค้วามสาํคญักบัการคดัสรรคู่คา้ดา้นซอฟตแ์วร์ (Software Partner) ที�มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

เพื�อร่วมกนันาํเสนอระบบแบบครบวงจร รวมทั�งเพื�อสนบัสนุนใหม้ีการบริการที�ครบวงจร 

ทางบริษัทให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ�ง ในการบริหารจัดการให้บุคลากรมีความรู้

ความสามารถ มีความชาํนาญเฉพาะทาง มีพฒันาการอย่างต่อเนื�อง มีความยืดหยุ่นสูง  มีคุณธรรม เพื�อให้ลูกคา้

มั�นใจไดว้า่จะไดรั้บการบริการในดา้นต่าง ๆ จากบุคลากรที�ดีที�สุด  

 

2.2.3 สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ (Business Application) 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการโซลูชนัและบริการดา้นซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชัน ที�ช่วยเพิ�มขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานของราชการเพื�อการบริการประชาชน และให้กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัรวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้และผูใ้ช้บริการ 

บริษทัที�ใหบ้ริการในสายธุรกิจนี�  ไดแ้ก่ 
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 บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 

ดาํเนินการให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพื�อช่วยขบัเคลื�อนและสนับสนุนการดาํเนินงานของ

ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน ในหลากหลายอุตสาหกรรมผ่านบริษทัย่อยในสายธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทั พอร์ทลัเน็ท 

จาํกดั,  บริษทั พอสเน็ท จาํกดั, บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกัด และบริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกัด นอกจากนี�  ยงัให้

บริการโซลูชันดา้นระบบงานหลกัสําหรับกลุ่มลูกคา้ธนาคารและสถาบนัการเงิน (Core Banking & Financial 

Solutions)  โดยไดด้าํเนินการพฒันาและติดตั�งระบบสารสนเทศธุรกิจหลกักบัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบาํรุงรักษาระบบงานหลกัสําหรับธนาคาร (Core Banking System) ให้กับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีมูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบรวม  592.8 ลา้นบาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากดั 

ก)   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั เป็นผูใ้ห้บริการดา้น การออกแบบ และรับเหมาวางระบบบริหารจดัการทรัพยากร

องคก์ร (Enterprise Resource Planning) ของหน่วยงานขนาดใหญ่ ซึ� งประกอบดว้ยระบบบริหารขอ้มูลลูกคา้ 

ระบบบญัชีการเงิน ระบบบริหารงานบาํรุงรักษา ระบบบริหารพสัดุ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบรับ

ชาํระเงิน ระบบพิมพบิ์ล ระบบบริหารจดัการตวัแทน ระบบบริหารไฟฟ้าขดัขอ้ง ระบบดูแลงาน งดจ่ายไฟ 

ระบบบริหารมิเตอร์ ระบบวิเคราะห์การใชไ้ฟแบบเป็นช่วง และระบบคาํนวนค่าไฟ โดยบริษทัศึกษาความ

ตอ้งการและเสนอบริการที�เหมาะสมแบบ Total Solution ให้แก่ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน โดยบริษทัไดรั้บ

ความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี�  บริษัทย ังให้บริการด้าน

ระบบ Customer Relationship Management (CRM) และ Human Capital Management (HCM) ระบบ Analytics 

ระบบ Enterprice Content Management (ECM) และระบบ Robotic Process Automation (RPA) อีกดว้ย   

ข)  ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ดาํเนินการในลกัษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที�การวางระบบสารสนเทศ และ

ใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช้งานแบบต่อเนื�อง โดยมีความเชี�ยวชาญในระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 

ซึ� งมีตลาดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรขนาดกลางที�มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและจาํเป็นตอ้งมีระบบ

สารสนเทศที�ดีมารองรับเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในดาํเนินธุรกิจ รวมถึงองค์กรที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง

และองค์กรที�ตอ้งการมุ่งเน้นที�การดาํเนินธุรกิจหลกัมากกว่าการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของตนเอง 

เพื�อช่วยลดตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ  

ปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขนัตลาดบริการ ICT Outsourcing จะแข่งขนัอยู่ในกลุ่มของผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศขนาดใหญ่ ที�เคยให้บริการกับกลุ่มลูกคา้มาก่อนและผูใ้ห้บริการขา้มชาติที�ขยายสาขาเขา้มา

ในประเทศ ขนาดของตลาดและจาํนวนคู่แข่งมีจาํนวนพอประมาณ โดยส่วนใหญ่ผูใ้หบ้ริการจะเน้นการติดตั�ง

ระบบมากกวา่การ Outsource เพื�อสนบัสนุนการใชง้าน  

ค)   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทจะเป็นแกนนําในการให้บริการและผนึกกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริษัทที�ปรึกษา

ผูช้าํนาญการให้คาํปรึกษาธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจอื�นในกลุ่มบริษทัสามารถเพื�อนาํเสนอบริการกบักลุ่มธุรกิจ

เป้าหมาย  
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ง) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ และโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

1) โครงการต่าง ๆ ที�สําคัญ 

บริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกักบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ที�สามารถสนับสนุนกระบวนการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ข้อมูลเพื�อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดรั้บความไวว้างใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         

ให้ออกแบบ จัดหา พฒันา ติดตั�ง และดูแลบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ

ธุรกิจหลกั (รซธ.) ระยะที� 2 อีกดว้ย  นอกจากนี� บริษทัไดใ้ห้บริการพฒันา บาํรุงรักษา แก้ไข และ

สนบัสนุนการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูป SAP โดยมีลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการที�สาํคญั ไดแ้ก่ การประปานครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

2) โครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัยงัคงดาํเนินการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป

สําหรับธุรกิจหลักกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และโครงการออกแบบ จัดหา พฒันา ติดตั� ง และดูแล

บาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกั (รซธ.) ระยะที� 2 โดยมีมูลค่าที�ยงัให้

บริการและยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รวม 3,442.5 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 บริษัท  พอสเน็ท  จํากดั 

ดาํเนินการดา้นแอปพลิเคชันสนับสนุนธุรกิจ ดว้ยความเชี�ยวชาญในการให้บริการระบบชาํระเงินผ่านเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) และเป็นผูใ้ห้บริการโซลูชนัดา้น Smart Card ให้แก่ธนาคารพาณิชย ์และ

ผูป้ระกอบการบตัรเครดิต ตลอดจนเป็นผูใ้หบ้ริการ Loyalty Service Program 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจ สามารถแยกไดต้ามลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี�  

1. เครื�องอนุมัติวงเงินบัตรเครดติอตัโนมัติ (EFTPOS: Electronic Fund Transfer at Point of Sales) 

บริษัทได้ดาํเนินการให้บริการจ ัดจาํหน่ายเครื� อง EFTPOS กับธนาคาร สถาบ ันการเงินและ

บริษทัเอกชนต่าง ๆ ที�มีความตอ้งการใชเ้ครื�อง EFTPOS เพื�อทาํรายการขออนุมติัวงเงินบตัรเครดิตหรือ

ประยกุตใ์ชง้านในรูปแบบอื�น ๆ โดยเครื�อง EFTPOS ที�ทางบริษทัทาํการจดัจาํหน่ายในปัจจุบนัเป็นยี�ห้อ 

Landi มีหลากหลายรุ่นเพื�อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจและความกา้วหน้า

ทางดา้นเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบนัที�มีระบบปฎิบติัการAndorid เช่นเดียวกบัโทรศพัท์มือถือและมีการ

พฒันาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับรับบตัรไดห้ลากหลายชนิด อาทิ บตัรชนิดสัมผสั (Contact 

Card), บตัรชนิดไร้สัมผสั(Contactless Card), กระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิก (e-Wallet) ต่าง ๆ ซึ� งไดผ้่านการ 

Certify แลว้กบัธนาคารและ Card Brand ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Visa , MasterCared, JCB, DCT, UPI, TPN, 

TBA, Amex นอกจากการให้บริการจัดจาํหน่าย เครื� อง EFTPOS แล้วบริษัทยงัเป็นผูใ้หบ้ริการติดตั�ง 

และดูแลหลงัการขายโดยมีพื�นที�ใหบ้ริการครอบคลุมทั�วประเทศ ในการให้บริการหลงัการขายบริษทัมี

ศูนย ์Call Center สําหรับการรับเรื�องแกไ้ขปัญหาเครื�องเสียหรือให้คาํแนะนาํการใชง้านเพื�อให้ลูกคา้

สามารถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติภายในเวลาที�เร็วที�สุด ศูนย ์Call Center ของบริษทัให้บริการทุกวนั

ตลอด 24 ชั�วโมง  
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2. การให้บริการเช่าเครื�อง EFTPOS ระบบเครือข่าย  EFTPOS  

นอกจากการขายเครื�องให้กบัลูกคา้ในกลุ่มต่าง ๆ โดยตรง บริษทัยงัให้บริการเช่าเครื�อง EFTPOS พร้อมกบั

ให้บริการเครือข่ายในการเชื�อมโยงเขา้กับระบบของธนาคาร ปัจจุบนัระบบเครือข่ายของบริษทัที�มี

การเชื�อมโยงกับธนาคารที�ให้บริการระบบอนุมตัิวงเงินบตัรเครดิตทุกธนาคารหลกัในประเทศนั�น 

มีมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลได้ผ่านการ Certify PCI-DSS นอกจากนี�  บริษัทให้

คาํปรึกษาในการออกแบบระบบเครือข่ายเพื�อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของลูกคา้ เพื�อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค ้าได้อย่างสูงสุด ทั� งในด้านประสิทธิภาพและการประหยดัค่าใช้จ่ายการ

บริหารจดัการ 

3. Payment and Software Solutions 

รูปแบบการให้บริการที�สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับเครื� อง EFTPOS ของบริษัทด้วยการทาํให ้

EFTPOS สามารถให้บริการมากกว่าการขออนุมติัวงเงินอตัโนมติัการให้บริการดังกล่าวทาํให้เพิ�ม

โอกาสทางการตลาดของบริษทัและ เพิ�มความคุม้ค่าของผูล้งทุนซื�อเครื�อง บริษทัมีประสบการณ์ในการ

พฒันา Application บนเครื�อง EFTPOS หลากหลาย อาทิเช่น การพฒันาระบบ Posnet E-Receipt 

Platform (PRP)  สาํหรับใหบ้ริการระบบจดัเก็บใบหลกัฐานการชาํระเงินบตัรเครดิต (Sales Slip) ในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บ คน้หา รวมถึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ

ให้กับร้านคา้ได ้ นอกจากนี�  ยงัไดท้าํการพฒันาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภยัของระบบ

จัดเก็บข้อมูลและการรับส่งข้อมูล และพัฒนาโปรแกรม QR-Payment  เพื�อรองรับการชาํระ 

QR-PromptPay, AliPay, We-Chat Pay ให้กบัธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบงาน 

ให้รองอุปกรณ์รุ่นใหม่ เช่น เครื�องที�มีระบบปฏิบติัการแบบแอนดรอยด ์(Android)  และการพฒันาระบบ 

EDC Autodownload เพื�อให้อุปกรณ์สามารถอพัเดทโปรแกรมไดอ้ย่างอตัโนมตัิ ช่วยให้อุปกรณ์   

มีซอฟตแ์วร์ที�ทนัสมยั สามารถบริหารจดัการงานไดท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ข)   ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. การตลาดและช่องทางการจัดจําหน่าย 

การตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่ายเครื�อง EFTPOS จะใชว้ิธีเสนอขายโดยตรงแก่ลูกคา้ หรือการเขา้

ประมูล โดยบริษทัจาํเป็นจะตอ้งมีการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละสาธิตการทาํงานและการเชื�อมต่อเขา้กับ

ระบบของลูกคา้ที�มีการใชง้านอยู่เดิม และนาํเสนอในดา้นการพฒันาสิ�งใหม่ ๆ ที�จะเป็นประโยชน์ต่อ

ลูกคา้ในอนาคต 

2.   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ กลุ่มธนาคารพาณิชยผ์ูใ้ห้บริการอนุมติัวงเงินบัตรเครดิต

อตัโนมติัโดยลูกคา้กลุ่มนี�มีความตอ้งการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

- ความตอ้งการเครื�อง EFTPOS เพื�อใชใ้นการขยายฐานร้านคา้ของธนาคารในการรับบตัรเครดิต 

- ความตอ้งการเครื�อง EFTPOS เพื�อใชใ้นการปรับเปลี�ยนเครื�องเก่าที�ไม่สามารถรองรับ Application 

ใหม่ ๆ ได ้

ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มผูใ้ห้บริการดา้นการเงินที�ไม่ใช่ธนาคาร ซึ� งมีความตอ้งการเครื�อง 

EFTPOS หรือระบบที�เกี�ยวกบับตัรสมาชิก สะสมแตม้ เพื�อใชใ้นการอนุมติัวงเงินสินเชื�อส่วนบุคคล

หรือเพื�อใชใ้นการใหบ้ริการผอ่นชาํระค่าสินคา้ หรือเพื�อการส่งเสริมการขาย 
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3.   กลยุทธ์การแข่งขัน 

เนื�องจากปัจจุบนัไดม้ีผูใ้หบ้ริการจาํหน่ายเครื�อง EFTPOS เพิ�มขึ�นในตลาดหลายรายทาํให้มีการแข่งขนั

สูงขึ�นอยา่งมากเมื�อเทียบกบั 5 ปีที�ผา่นมา บริษทัจึงไดท้าํการวิเคราะห์และวิจยัดา้นตลาดและผลิตภณัฑ ์

เพื�อนาํผลที�ไดม้าใช้ทาํให้เกิดความแตกต่างของสินคา้และบริการยงัผลให้เพิ�มความไดเ้ปรียบและ

เพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนั  

กลยทุธ์ในการแข่งขนัของบริษทัคือการคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงันี�  

- คุณภาพของสินคา้และบริการหลงัการขาย 

- ความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบการใหบ้ริการ 

- การคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นที�ตั�ง 

- การสร้างมูลค่าเพิ�มของสินคา้และบริการตลอดจนวตักรรมใหม่ ๆ 

ค)   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.    เครื�อง EFTPOS 

บริษทัทาํการจดัซื�อเครื�อง EFTPOS โดยบริษทัจะเป็นผูเ้ลือกผลิตภณัฑ์ที�เหมาะสมกับตลาดและตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มต่าง ๆ โดยพิจารณาเลือกจากรูปลกัษณ์และคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

ราคา และ ศกัยภาพในการแข่งขนักับผูใ้ห้บริการ รายอื�น ๆ เพื�อนาํสินค้าดงักล่าวเข้ามาทาํตลาดใน

ประเทศไทย 

2.    เครือข่าย และ อุปกรณ์ต่อพ่วง 

บริษทัมีการจดัหาอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื�อสามารถเพิ�มศกัยภาพดา้นเครือข่ายรับส่งขอ้มูล ในการให้บริการ

อนุมติัวงเงินบตัรเครดิตผา่นเครือข่าย 4G และ Internet ไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ และประหยดัค่าใชจ่้าย  

นอกจากนี�  ยงัไดท้าํการพฒันาระบบให้สามารถใชอุ้ปกรณ์ต่อพ่วงที�สามารถเพิ�มอรรถประโยชน์และ

นวตักรรมให้กบัลูกคา้ โดยการจดัหาและพฒันาอุปกรณ์ Sign Pad เพื�อใชเ้ป็นระบบ Slip Electronic 

Signature ที�ช่วยให้ลูกคา้สะดวกในการจดัเก็บและคน้หา Slip รวมถึงสามารถออกรายงานต่าง ๆ ได ้

และอุปกรณ์ชนิดนี� ยงัสามารถรองรับบตัรชนิด Paywave , PayPass และ contactless card อื�นได ้ 

 บริษัท  ไทยเทรดเน็ท  จํากดั 

ดาํเนินการดา้นแอปพลิเคชันเพื�อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของลูกคา้ ดว้ยความเชี�ยวชาญดา้นการให้บริการ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI - Electronic Data Interchange) เพื�อช่วยเพิ�ม

ความถูกตอ้งและรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรมต่าง ๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรธุรกิจ (Business-to-

Business) หรือระหว่างองคก์รธุรกิจกบัหน่วยงานของรัฐ (Business-to-Government) เนื�องจากการใชเ้อกสาร EDI 

ตามมาตรฐานสากล จะช่วยให้ข้อมูลซึ� งถูกสร้างขึ� นโดยระบบคอมพิวเตอร์ของผูส่้งจะถูกส่งผ่านเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของผูรั้บเอกสารนั�นโดยตรง นอกจากนี�  ร่วมพฒันาบริการ Supply Chain Financing กบัธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) หรือ TMB ดว้ยการใชร้ะบบบริการ EDI และ Web EDI ในการเชื�อมโยงขอ้มูลการคา้ระหว่างคู่คา้

ในธุรกิจคา้ปลีก เพื�อนาํเสนอบริการสินเชื�อระยะสั� นกบัซัพพลายเออร์ขนาดกลางและเล็ก เพิ�มสภาพคล่องในการ

ดาํเนินธุรกิจ จากการไดรั้บเงินทุนหมุนเวยีนที�เพิ�มขึ�น   

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะบริการหลกัของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี�  
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1. บริการ EDI/XML คือ บริการเครือข่ายแลกเปลี�ยนข้อมูลในลกัษณะตู้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

(Electronic  Mailbox) พร้อมการติดตั� งโปรแกรมแปลงข้อมูลเอกสารให้เป็นมาตรฐาน EDI  (EDI 

Translator) ซึ� งใชเ้ชื�อมต่อกบัระบบงานคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรงและทาํงานแบบอตัโนมติั  

นอกจากนี�  บริษทัไดข้ยายขอบเขตบริการให้สามารถรองรับมาตรฐาน XML ซึ� งเป็นมาตรฐานขอ้มูลใหม่ 

ที�ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบซอฟต์แวร์สมยัใหม่  บริการนี� จึงเหมาะสําหรับ

องค์กรขนาดใหญ่ที�มีความพร้อมด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ภายใน และมีปริมาณธุรกรรมกับคู่ค้า

จาํนวนมาก 

2. บริการ Web EDI  เป็นบริการสาํหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ที�ยงัไม่มีความพร้อม

ดา้นระบบงานคอมพิวเตอร์ภายใน แต่จาํเป็นตอ้งติดต่อกับคู่ค้าด้วย EDI ผูใ้ช้บริการจะรับและส่ง

เอกสาร EDI ผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยผูใ้ชบ้ริการไม่จาํเป็นตอ้งติดตั�งซอฟตแ์วร์ EDI เพียงแต่เขา้มาใช้

บริการผ่านทางเวบ็ไซตก์็สามารถติดต่อกบัคู่คา้รายใหญ่ที�ใช ้ EDI ไดท้นัที โดยมีการป้อนขอ้มูล

บางส่วนจากผูใ้ช ้ในลกัษณะแบบฟอร์ม (Web Form) และไม่ไดเ้ชื�อมโยงขอ้มูลกับระบบงานภายใน

โดยตรง จึงเป็นการทาํงานแบบกึ�งอตัโนมติั 

ข) ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะตลาดบริการ EDI สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.  B2G (Business-to-Government) ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจที�ตอ้งติดต่อ (ธุรกรรม) แลกเปลี�ยนเอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย   

กรมการคา้ต่างประเทศ เป็นตน้ ลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มนี�  ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแทนออกของ (Customs Broker) 

ผูน้าํเขา้-ส่งออกรายใหญ่ บริษทัตวัแทนเรือ บริษทัเจา้ของเรือ ฯลฯ 

2.  B2B (Business-to-Business) ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจที�มีความตอ้งการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับคู่คา้ที�เป็น

องค์กรธุรกิจด้วยกัน เช่น กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ติดต่อกับกลุ่มผูผ้ลิต-จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

(Consumer Product) กลุ่มธุรกิจบริการสาธารณสุข (Healthcare) ติดต่อกบักลุ่มผูผ้ลิต-จาํหน่ายยาและ

เวชภณัฑ ์เป็นตน้ 

การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

โดยทั�วไปเป็นลกัษณะการขายตรงสู่ลูกคา้เป้าหมาย  

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม EDI อาจแบ่งไดต้ามลกัษณะตลาดเป้าหมาย คือ 

1.   ตลาด B2B โครงสร้างตลาดจะมีลกัษณะเปิด คือ ผูใ้ชบ้ริการ เลือกใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการ EDI รายใด

ก็ได ้เนื�องจากทุกรายจะมีการเชื�อมต่อเขา้หากนั (Interconnection) เพื�อให้คู่คา้สามารถทาํธุรกรรม EDI 

ผา่นขา้มเครือข่ายกนัได ้ผูใ้หบ้ริการ EDI ในกลุ่มนี�มี 4 ราย 

2.  ตลาด B2G  โครงสร้างตลาดจะประกอบดว้ย  

1.  หน่วยงานรัฐที�ใหบ้ริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

2.  หน่วยงาน NSW (National Single Window) ทาํหนา้ที�เป็นช่องทางเชื�อมต่อกบัหน่วยงานรัฐ  

3. ผูใ้หบ้ริการ Gateway  ประกอบดว้ย   3   ราย   คือ  บริษทั   เทรดสยาม จาํกดั   บริษทั กสท . โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั มีหน้าที�เชื�อมต่อกบัหน่วยงานรัฐ (G) ก่อนที�จะมี NSW 

เกิดขึ�น คาดวา่ในอนาคตอาจมีการเปลี�ยนแปลงสถานะของผูใ้หบ้ริการในกลุ่มนี�  
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4. ผูใ้ห้บริการ VAN (Value Added Network) ทาํหน้าที�เชื�อมต่อและให้บริการกบัผูใ้ชบ้ริการหรือ

ผูป้ระกอบการ(B) โดยจะตอ้งเชื�อมต่อผ่านผูใ้ห้บริการ Gateway รายใดรายหนึ� งและจ่ายค่าบริการ

ตามปริมาณขอ้มูลที�ส่งผา่น ปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการ EDI หรือ VAN ในกลุ่มนี�  มีทั�งหมด 15 ราย 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน 

สถานภาพในการแข่งขนัของบริษทัแบ่งตามตลาดทั�ง 2 กลุ่ม ไดด้งันี�  

1. ตลาด B2B บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่มคา้ปลีก และลูกคา้รายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี�

เลือกใชบ้ริการของบริษทัเป็นส่วนใหญ่  

2. ตลาด B2G แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ  

2.1  กลุ่มพิธีการศุลกากร (ใบขนสินคา้) มีผูใ้หบ้ริการทาํตลาดอยู่เป็นจาํนวนมาก จึงมีลกัษณะกระจาย 

(Fragmented) และมีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นปัจจยัหลกั มีอตัรากาํไรตํ�า ปัจจุบนับริษทัยงัไม่เน้น

ทาํตลาดลูกคา้กลุ่มนี�   

2.2  กลุ่มรายงานเรือ (Manifest) มีผูใ้ห้บริการน้อยราย แต่ขนาดตลาดเล็กเมื�อเทียบกับกลุ่มแรก           

การแข่งขนัเน้นบริการ มีอตัรากาํไรที�พอเหมาะ บริษทัจึงมุ่งเน้นทาํตลาดกลุ่มนี� และมีส่วนแบ่ง

การตลาดเป็นอนัดบัหนึ�ง 

2.3 กลุ่มใบกาํกบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Tax Invoice/Receipt) เป็นตลาดบริการใหม่ซึ�งกรมสรรพากร

จะเปิดรับผูใ้ห้บริการในปี 2563 บริษทัจะสมคัรเขา้เป็นผูใ้ห้บริการและทาํตลาดในกลุ่มนี� ใน

อนาคต 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัไดล้งทุนในระบบเพื�อใหบ้ริการ โดยใชร้ะบบซอฟตแ์วร์หลกัจาก 2 บริษทั คือ  

1)  OpenText GXS Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2)  IBM Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการให้บริการ EDI กบัลูกคา้แต่ละราย อาจจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบเชื�อมต่อ หรือโปรแกรมแปลงขอ้มูล

สาํหรับลูกคา้รายนั�น บริษทัจะใชที้มงานพฒันาภายในทาํหนา้ที�พฒันาในส่วนดงักล่าว 

 บริษัท สามารถ เอด็ เท็ค  จํากดั 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีระบบสื�อสารสารสนเทศดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ระบบบริหารจดัการการเรียน

การสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รวมถึงการออกแบบและติดตั� งระบบ Learning Management System 

ที�สามารถนาํมาประยุกตใ์ชส้ําหรับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมทั�งแบบทางไกลและการประกอบการเรียน

ในหอ้งเรียน ผา่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื�อสารที�หลากหลาย นอกจากนี�  ยงัมีความเชี�ยวชาญในการผลิตบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware Development) ที�มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรู้ โดยใชห้ลกัการ Instructional 

Design และออกแบบให้มีความน่าสนใจติดตามและกระตุน้การเรียนรู้ รวมถึงงานดา้น Digital Content เช่น       

การผลิต e-Books/e-Magazines  และ  Mobile Applications ต่าง ๆ ทั� งนี�  บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ในซอฟตแ์วร์ประเภท Digital content และ Enterprise Software อีกดว้ย 

ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ซอฟตแ์วร์ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System หรือ LMS) ที�บริษทัไดพ้ฒันาให้

ผสมผสานกับระบบสื�อสารเครือข่ายสังคม (Social Network) และระบบบริหารสถาบนัการศึกษาที�มี

ประสิทธิภาพ  ผา่นระบบเครือข่าย โดยจดัเป็นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดงันี�  
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 Cyber University ระบบบริหารการเรียนการสอน และบริหารงานสําหรับสถาบันการศึกษาผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั�งแบบ Full Program ที�นักศึกษาสามารถเขา้เรียนผ่านเครือข่าย จนสําเร็จ

การศึกษาได้รับปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือแบบประยุกต ์       

เพื�อผสมผสานกับการเรียนเสริมในห้องเรียน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้กับวิชาทั�วไปแบบ Genteral 

Education Program สาํหรับการศึกษาหลกัสูตรพื�นฐาน เพื�อศึกษาดว้ยตนเอง 

 Digital Content Production ไดแ้ก่ บริการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware Development)   

ที�ยึดหลกั Instructional Design  เพื�อใชเ้ป็นสื�อการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ มีความน่าติดตาม 

และน่าสนใจ ไดม้าตรฐานทางวิชาการ และรองรับการเขา้ถึงและใชง้านไดท้ั�งบนคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์สื�อสารไร้สายแบบพกพา (Smart Phones / Tablets) นอกจากนี�  ยงัรวมไปถึงการผลิตคอนเทนต ์

ไดแ้ก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books / e-Magazines)  และ Mobile Applications ทั�งบนระบบ iOS, 

Android, และ Windows Phone 

 Human Resource / Professional Development (HRD) เป็นบริการนาํระบบ LMS มาใชส้ําหรับการ

บริหารงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) พร้อมกบัพฒันาหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมสําเร็จรูป (Courseware Ready) ที�เหมาะสมกบัความตอ้งการ รวมถึงระบบติดตามประเมินผล

และจดัเก็บประวติัการฝึกอบรมของบุคลากร นอกจากนี�  ยงัมีระบบบริหารจดัการความรู้ (Knowledge 

Management System) และระบบบริหารสมรรถนะ (Competency Management System) เพื�อให้องคก์ร

สามารถบริหารบุคลากรและองคค์วามรู้ภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 e-Testing การบริหารจดัการการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถบริหารจดัการคลงัขอ้สอบ ดว้ยรูปแบบ

ขอ้สอบที�หลากหลาย สามารถกาํหนดการจดัวางขอ้สอบและตวัเลือกคาํตอบ กาํหนดวนัและเวลาการทาํ

แบบทดสอบ รองรับการบนัทึกรายละเอียดคะแนนของผูเ้ขา้สอบ สามารถแสดงรายงานทางสถิติและ

ทาํการวเิคราะห์ไดอ้ยา่งหลากหลาย    

ข) ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

สําหรับตลาดของ e-Learning และการผลิต Digital Content สําหรับการศึกษาและการฝึกอบรมพฒันาความรู้นั�น

ยงัคงมีการเติบโตสูงขึ�น โดยเฉพาะในหน่วยงานภาคเอกชน ซึ� งนาํ e-Learning มาใชเ้พื�อลดตน้ทุนการฝึกอบรม

และการเดินทาง รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพื�อจัดหาระบบและพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ� น 

นอกจากนี�  การที�ผูค้นมีการเขา้สู่สังคมออนไลน์มากขึ�น การเติบโตของการพฒันา e-Books, e-Magazines 

และแอปพลิเคชันที�เกี�ยวขอ้ง จึงเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายดา้นการใช้งานเครือข่ายสื�อสารขอ้มูล

และอุปกรณ์สื�อสารแบบ Smart Phone ที�ลดลง ประกอบกบัการฟื� นตวัของเศรษฐกิจก็จะทาํใหก้ารเติบโตของ

ตลาดยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ประกอบดว้ย กลุ่มสถาบนัการศึกษาทั�งภาครัฐและเอกชน กลุ่มหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ รวมถึงบริษทัเอกชนซึ� งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั นอกจากนี�  

กลุ่มลูกคา้บุคคล ผูที้�มีความตอ้งการพฒันาความรู้ และตอ้งการเขา้ถึงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที�ตอ้งการ 

ก็ถือเป็นลูกคา้เป้าหมายที�สาํคญัดว้ย 

ภาวะการแข่งขัน  การเติบโตของเทคโนโลยีการผลิต Digital Content ที�แพร่หลายและใชง้านไดง่้ายมากขึ�น

ทาํให้การแข่งขันในตลาดยิ�งสูงตามขึ�นด้วยเช่นกัน นอกจากนี�  สถาบันการศึกษาก็มีความตอ้งการพฒันา

หลกัสูตร e-Learning ด้วยตนเอง มีหลกัสูตรการศึกษาที�สร้างผูผ้ลิตป้อนเข้าสู่ตลาด และการที�หน่วยงาน

ภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมและพฒันาผูผ้ลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชันต่าง ๆ มากขึ� น          

ก็เป็นปัจจยัที�เพิ�มการแข่งขนัในตลาดทั�งดา้นราคา และคุณภาพของงานอีกดว้ย 
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กลยุทธ์ ในการแข่งขนันั�น บริษทั 

 เนน้คุณภาพการผลิตบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ที�เหนือกวา่คู่แข่ง โดยมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพตามหลกั 

Instructional Design  ที�กระตุน้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีลูกเล่นและความสวยงาม รองรับการใชง้านบน

อุปกรณ์ที�หลากหลาย    

 เนน้การเขา้ถึงบริษทัหรือหน่วยงานเอกชนที�ตอ้งการฝึกอบรมที�มีความตอ้งการสูงขึ�น โดยใชศ้กัยภาพ 

ที�สามารถใหบ้ริการแบบครบวงจร ทั�งการการออกแบบ การออกแบบบทเรียน การจดัวางระบบพื�นฐาน  

และความชาํนาญในการพฒันาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อสร้างความแตกต่าง  

 เนน้การผลิตบทเรียนที�เป็นพื�นฐานความรู้ดา้นต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์กบัองคก์รจาํนวนมากได ้เพื�อเป็น

ทางเลือกหนึ�งสาํหรับองคก์รที�จะไดรั้บบทเรียนที�มีคุณภาพดว้ยตน้ทุนที�ต ํ�าลง 

ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัมีทีมงานที�รวบรวมผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Instructional Designer)  

บุคลากรด้านกราฟฟิกและอนิเมชันสําหรับการพฒันา รวมถึงผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์ และ

ควบคุมคุณภาพ เพื�อพฒันาระบบ LMS และ Courseware ที�ตรงความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากนี�  ยงัมี

หน่วยงานสนับสนุนการขายที�สามารถดาํเนินการให้คาํปรึกษา ออกแบบ โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสารพื�นฐาน (ICT Infrastructure) เพื�อรองรับการติดตั� งและใช้งานระบบ e-Learning 

ใหก้บัลูกคา้ไดอี้กดว้ย 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

ปัจจยัความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบต่อการทาํรายการของบริษทั และบริษทัยอ่ยจาํแนกไดต้ามประเภทต่าง ๆ ดงันี�  

3.1 ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ 

 3.1.1 ความเสี�ยงทางธุรกจิและทางการตลาด 

 ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.5-2.5 ชะลอตวัลงเมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�ร้อยละ 2.4 โดยปัจจยั

สนบัสนุนสาํคญัมาจากการขยายตวัของการลงทุนรวมที�ร้อยละ 3.6 ซึ� งมาจากการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน และ

ภาครัฐที�ร้อยละ 3.2 และ 4.8 ตามลาํดบั โดยการลงทุนภาครัฐในปี 2562 มีการขยายตวัเพียงร้อยละ 0.2 นอกจากนี�  

มูลค่าการส่งออกคาดวา่จะมีการปรับตวัเติบโตขึ�นร้อยละ 1.4 เมื�อเทียบกบัที�ลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2562 ทั�งนี�  อตัราเงินเฟ้อ

ทั�วไปเฉลี�ยอยูที่�ช่วงร้อยละ 0.4-1.41 

อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยยงัมีความเสี�ยง จากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้และเศรษฐกิจโลกในภาพรวม 

ที�ขยายตวัตํ�ากว่าคาดการณ์ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และจีน อีกทั�ง ความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจและ

การเงินโลกยงัอยู่ในเกณฑสู์ง นอกจากนี�  การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที�ยว และ

สถานการณ์ภยัแลง้ที�รุนแรงกว่าในปี 2562 จะส่งผลกระทบต่อรายไดภ้าคการเกษตร รวมถึงกระบวนการงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี 2563 ที�ล่าชา้ จะส่งผลกระทบต่อการอนุมติัโครงการลงทุนที�สาํคญัต่าง ๆ  

 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นสิ�งสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2562 การพิจารณาร่าง

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2563 มีความล่าชา้ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนและการใชจ่้ายของรัฐ  

มีความล่าชา้ไปดว้ย และอาจทาํใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ภาครัฐจึงตอ้งมีการเร่งรัดการใช้

งบประมาณในช่วงเวลาที�เหลือของปีงบประมาณ แต่หากยงัมีความล่าช้าในกระบวนการประมูลงานของหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ก็จะทาํให้อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณที�เหลือไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้และส่งผลต่อความล่าช้า

ในการประมูลงานที�สาํคญัของบริษทั       

 ความเสี�ยงดา้นการบริการและการส่งมอบงาน 

บริษทัมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัการส่งมอบงานที�มีคุณภาพเป็นไปตามแผนงานหรือรวดเร็วกว่าแผนงาน และการ

ใหบ้ริการเป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA) หรือขอ้ตกลงระดบัการบริการที�ให้กบัลูกคา้ ซึ� งถือเป็นจุดเด่น

ของบริษทั อย่างไรก็ตาม หากมีอุบตัิภยั หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นโดยไม่คาดคิด อาจส่งผลกระทบทาํให้การ

ส่งมอบงานล่าช้า หรือทาํให้บริการขดัขอ้ง ไม่ต่อเนื�อง ซึ� งส่งผลเสียหายต่อลูกคา้ กระทบต่อการรับรู้รายไดแ้ละ

ความเชื�อมั�นที�ลูกคา้มีใหก้บับริษทั 

 การแข่งขนัในตลาด 

สําหรับมูลค่าการใชจ่้ายทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ IT ในปี 2563 ของประเทศไทย จากผลสํารวจของการ์ทเนอร์ 

(Gartner) คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7.52 แสนลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 2.4 จากปี 25622 โดยแบ่งออกเป็นบริการ

ดา้นการสื�อสาร 405,056 ลา้นบาท ดา้นอุปกรณ์รวมมูลค่า 214,399 ลา้นบาท ดา้นบริการทางดา้น IT 64,196 ลา้นบาท 

ดา้นซอฟต์แวร์สําหรับองคก์ร 43,498 ลา้นบาท และดา้นระบบ Data Center มูลค่า 24,931 ลา้นบาท2 จะเห็นไดว้่า

ซอฟตแ์วร์สําหรับองคก์ร (Enterprise Software) จะเป็นตลาดที�คาดว่าจะมีอตัราเติบโตมากที�สุดในปี 2563 ที�ร้อยละ 11.4 

โดยกลุ่มตลาดซอฟตแ์วร์ที�ใชใ้นระดบัองคก์รจะเริ�มเปลี�ยนไปใชบ้ริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) มากขึ�น2 
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ในปี 2563 สภาดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่าแนวโน้มของการขยายตัวอุตสาหกรรมดิจิทัลมีสูงขึ� น

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีการ Digitalization ทาํใหเ้กิดผลกระทบในลกัษณะ Disruption ต่อเนื�อง โดยมีการคาดการณ์ว่า

ธุรกิจในกลุ่ม E-Commerce จะมีการเติบโตขึ�นอย่างมาก และกลุ่มโครงสร้างพื�นฐานโดยโครงข่ายใยแก้วนาํแสง 

(Fiber Optic) จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักของเครือข่ายสื�อสารความเร็วสูง ทาํให้การลงทุนการขยายโครงข่าย

ยงัมีการเติบโต นอกจากนี�  การเขา้มาของเทคโนโลยี 5G ทาํให้ผูใ้ห้บริการมีการลงทุนและการแข่งขนัเพื�อเร่งนาํเสนอ

บริการสู่ผูบ้ริโภค สําหรับในอุตสาหกรรมสื�อดิจิทลัมีแนวโน้มขยายตวัสูงขึ�น เกิดความหลากหลายของดิจิทลัคอนเทนต์

มากขึ�น มีการใชร้ะบบเก็บขอ้มูลแบบไร้สายและเทคโนโลยี Cloud Computing เขา้มาแทนที�ระบบเก่ามากขึ�นทาํให้

มีการขยายตวัของตลาด ICT และอุตสาหกรรมดิจิทลั นอกจากนี�  การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการรักษาความมั�นคง

ปลอดภยัไซเบอร์และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก็จะทาํให้ตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการดา้นการเฝ้าระวงัและ

รับมือภยัจากไซเบอร์นั�นมีการขยายตวั3 

การแข่งขนัในปี 2563 นั�น คู่แข่งไม่จาํเป็นตอ้งมาจากอุตสาหกรรม ICT อีกต่อไป บริษทัขนาดใหญ่ในทุกภาคธุรกิจที�

ไม่ใช่ผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรม ICT ต่างจดัตั�งและให้การสนับสนุน Digital Tech Startup ของตนเอง หรือนาํ

แพลท็ฟอร์ม (Platform) ของตนเองที�ประสบความสาํเร็จมาต่อยอดขยายการใหบ้ริการ เพื�อดึงดูดผูบ้ริโภคเขา้สู่ แพล็ทฟอร์ม

ของตนเอง หรือแมก้ระทั�งความร่วมมือของ Digital Tech Startup และความร่วมมือของผูใ้ห้บริการรายใหญ่ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของผูใ้หบ้ริการ ต่างจะเขา้มาแข่งขนักนัสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ ทั�งในรูปแบบของผลิตภณัฑ ์บริการ 

และรูปแบบธุรกิจ ทั�งในแง่มุมของคุณภาพและความรวดเร็ว เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ที�ดี ซึ� งเป็นการแข่งขนัในแง่

ของการเพิ�มคุณค่าใหก้บัลูกคา้ และในขณะเดียวกนับริการใหม่ ๆ ที�นาํเสนอต่อผูบ้ริโภค ก็จะมีการแข่งขนัในดา้นราคา

และการตลาดอีกดว้ย จึงทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาด ICT และอุตสาหกรรมดิจิทลัสูงมากยิ�งขึ�น 

นอกจากนี�  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยที�มีแนวโน้มขยายตวัแบบชะลอตวั ก็จะทาํให้การแข่งขนัในตลาดยิ�งสูงขึ�นไปอีก 

ซึ� งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั  หากบริษทัไม่ทาํการปรับโซลูชนัให้เท่าทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือปรับรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ ๆ ก็อาจทาํใหถู้กคู่แข่งในตลาดแทนที�ได ้

ดงันั�น บริษทัจึงเนน้การบริหารความเสี�ยง เพื�อรองรับการแข่งขนัที�สูงขึ�นและตอบสนองเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจ 

ที�มั�นคงและยั�งยืน บริษทัไดว้างกลยุทธ์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ โดยเพิ�มประสิทธิภาพ

การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจที�มีต่อลูกคา้ให้มากขึ�น เน้นการสร้างรายไดป้ระจาํระยะยาว โดยเขา้สู่การ

ปรับเปลี�ยน (Transformation) ที�เน้นการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นไอซีทีและดิจิทลัโซลูชนัในลกัษณะ Outsourcing & 

Service Provider มากขึ�น ทาํการสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) เพื�อการเพิ�มคุณค่าในสินคา้และบริการใหม่ ๆ เพื�อการ

แข่งขนัในส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงการยกระดบั (Elevation) ดา้นความร่วมมือกบัพนัธมิตรระดบัโลก และมาตรฐาน

การดาํเนินงาน เช่น มาตรฐาน CMMI เพื�อยกระดบัคุณภาพของงานที�ส่งมอบ มาตรฐาน ISO 9001 เพื�อยกระดบัคุณภาพ

การบริการและ ISO 20000 ที�ยกระดบัคุณภาพบริการดา้น IT   

นอกจากนี�  ยงัดาํเนินนโยบายบริหารทรัพยากรเพื�อการควบคุมตน้ทุนและนาํเทคโนโลยีมาใช ้เพื�อลดตน้ทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั�ง ยงัมีการปรับปรุงและซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ�าเสมอ และจัดให้มี

กระบวนการและเครื�องมือในการเฝ้าระวงัและรับมือภยัคุกคามจากไซเบอร์ เพื�อลดความเสี�ยงจากอุบติัภยัและเหตุต่าง ๆ 

รวมไปถึงการจดัให้มีประกนัภยัทั�งในงานที�อยู่ระหว่างดาํเนินการและอุปกรณ์ระบบที�ให้บริการลูกคา้อย่างครอบคลุม 

ซึ� งจากการดาํเนินการต่าง ๆ นั�น จะทาํใหบ้ริษทัสามารถบริหารความเสี�ยงทางธุรกิจและทางการตลาดไดดี้ยิ�งขึ�น 
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3.1.2 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 92 ดงันั�น หากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีการ

ชะลอการใชจ่้ายงบประมาณทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารลง ก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และ

ฐานะทางการเงินของบริษทัอย่างมีนัยสาํคญั ซึ� งปัจจุบนัลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัเป็นรัฐวิสาหกิจสัดส่วนรายไดค้ิดเป็น

ร้อยละ 70 ของรายไดร้วม โดยมีรายไดก้ระจายอยู่หลายโครงการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาครัฐ บริษทัมีการกระจาย

ฐานลูกคา้ไปยงักระทรวงต่าง ๆ หลายกระทรวง ซึ�งไม่เป็นการกระจุกตวัในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ� ง เพื�อลดความเสี�ยง

จากการที�หน่วยงานนั�นถูกตดังบประมาณ 

3.1.3 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ 

ในส่วนของธุรกิจบริการเครือข่ายสื�อสาร และงานติดตั� งระบบ (Turnkey Projects) บริษัทมีการสั�งซื�ออุปกรณ์จาก 

ผูใ้หบ้ริการหลายราย โดยโครงการประมูลส่วนใหญ่แลว้ อุปกรณ์หลกัที�ผ่านคุณสมบติัดา้นเทคนิคจะมาจากผูจ้ดัจาํหน่าย

มากกว่า 1 ราย ทาํให้บริษทัสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์จากผูจ้ดัจาํหน่ายที�เสนอเงื�อนไขที�ดีให้กบับริษทัในแต่ละโครงการที�

บริษทัจะเขา้ร่วมประมูล จึงไม่มีความเสี�ยงในการพึ�งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึ� ง นอกจากนี�  ความเสี�ยงจากการพึ�งพิง    

ผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ในส่วนของธุรกิจการใหบ้ริการสื�อสารผา่นดาวเทียมจะมีไม่มาก  

3.2 ความเสี�ยงด้านการเงิน 

 3.2.1 ความเสี�ยงจากการค้างชําระของลูกหนี� 

บริษทัไดด้าํเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาจากการค้างชาํระหนี� ของลูกหนี� อย่างต่อเนื�อง โดยมีหน่วยงานเร่งรัดหนี� สิน             

เขา้มาดูแลปัญหานี� โดยเฉพาะ นอกจากนี�  ลูกหนี� ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นลูกคา้ที�มีฐานะทางการเงินดี เช่น รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานของรัฐบาล และบริษทัขนาดใหญ่ จึงทาํให้ความเสี�ยงดา้นหนี� เสียอยู่ ณ ระดบัตํ�า อย่างไรก็ตาม ในปีที�ผ่านมา

บริษทัยงัมีปัญหาจากการล่าชา้ในการชาํระเงินของรัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง ซึ� งทาํให้บริษทัตอ้งรับภาระ

ดอกเบี� ยเพิ�มขึ�น แต่เนื�องจากการชาํระเงินกูคื้นธนาคารนั�น ผูกอยู่กบัเงินที�ไดรั้บจากโครงการ จึงทาํให้บริษทัไม่มีปัญหา

ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษทัมีนโยบายในการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับหนี� ที�เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน        

ในอตัราร้อยละ 50 หากหนี� ที�เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 12 เดือน จะตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน โดยพิจารณาตาม

ความเสี�ยงจากลูกหนี� รายตวั หากลูกหนี� เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ความเสี�ยงดา้นหนี� เสีย อยู่ในระดบัตํ�า 

บริษทัจึงพิจารณาไม่ตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

อนึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนี� คา้งชาํระเกิน 12 เดือน อยู่เป็นจาํนวน 417 ลา้นบาท โดยไดม้ีการตั�งสํารองค่า

เผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 37 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัพิจารณาว่าเพียงพอต่อความเสียหายที�จะเกิดขึ�น เนื�องจากลูกหนี� ส่วนใหญ่

เกิดจากงานโครงการภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ ซึ� งเป็นลูกคา้ที�มีความมั�นคงทางการเงินดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้   

3.2.2 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ตามลกัษณะโครงสร้างรายไดข้องบริษทันั�น รายไดส่้วนใหญ่จะเป็นงานโครงการระยะสั� น และโครงการให้เช่าและบริการ

ระยะยาว โดยมีสัญญาเป็นเงินบาท ในการดาํเนินโครงการนั� นบริษัทจะต้องนําเข้าสินค้าอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก

ต่างประเทศมาใชใ้นโครงการ ซึ� งทาํให้เกิดความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน บริษทัมีนโยบายในการลดความเสี�ยงดงักล่าว 

โดยในช่วงการประมูล บริษทัจะเสนอราคาที�เผื�อความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน และเมื�อบริษทัชนะการประมูลแลว้ 

บริษทัจะทยอยทาํการซื�อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้เพื�อใหย้อดคงคา้งอยูใ่นระดบัที�มีผลกระทบต่อโครงการอยู่ในระดบัตํ�า 

นอกจากนั�น บริษทัยงัพิจารณาแนวโน้มอตัราแลกเปลี�ยน และผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัประกอบในการพิจารณา

ยอดคงคา้งรวมดว้ย 
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โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งยงัไม่ไดม้ีการทาํสัญญาป้องกัน

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนอยูที่�ประมาณ 1.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ� งเมื�อแปลงเป็นสกุลเงินบาทแลว้คิดเป็นร้อยละ 

0.45 ของรายไดร้วม 

3.3 ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

3.3.1 ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 50 

เนื� องจากบริษัทมีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จ ํากัด (มหาชน) ซึ� งถือหุ้นในบริษัท จํานวน 

433,464,590 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.14 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั และบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

จาํกดั ซึ� งมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกับบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) คือ ตระกูลวิไลลกัษณ์ ซึ� งถือหุ้นในบริษทั

จาํนวน 9,263,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ทาํให้สามารถที�จะควบคุมการลงมติผูถ้ือหุ้น

เกือบทั�งหมดในเรื�องสาํคญัต่าง ๆ ได ้เช่น การแต่งตั�งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของ 

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั�น 

ผูถื้อหุน้รายอื�น ๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อถ่วงดุลกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได ้(ขอ้มูลรายชื�อผูถื้อหุ้นจากบริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัที� 6 มกราคม 2563) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการที�เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซึ� งทั� ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�ตรวจสอบ และพิจารณาเพื�อใหร้ายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั�งนี�  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั อีกทั�ง 

ยงัทาํใหก้ารบริหารของบริษทัมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

3.4 ความเสี�ยงด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทที�จะดาํรงอยู่ได้อย่างต่อเนื�องและยั�งยืนนั� น ต้องพึ� งพาการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัที�ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม อาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั นาํมา

ซึ� งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้ให้ความสําคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดลอ้ม การพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญให้แก่ชุมชน โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั โดยมีการ

สร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบัองคก์ร ทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชน เพื�อประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยั�งยืน

และเป็นรูปธรรม โดยบริษทัมีการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การสนับสนุนความสามารถทางดา้นกีฬา และการพฒันา

และส่งเสริมดา้นการเรียนรู้ เช่น โครงการ SMART CLASS โครงการสหกิจศึกษา เพื�อสร้างบุคลากรที�มีคุณภาพสู่สังคมไทย 

นอกจากนี�  บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยบริษทัมีนโยบาย

เพื�อการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื�องสิ�งแวดล้อม เพื�อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคาํนึงถึงความ

รับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที�อยู่เสมอ และมีการสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน ผ่านสื�อภายในและโครงการรณรงค์

ประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี บริษทัยงัคงดาํเนินงานตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน โดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�อง โดยมุ่งหวงัให้บริษทัและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนั และเติบโตไปดว้ยกันอย่าง

เกื�อกูลและยั�งยนื 
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4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1   ทรัพย์สินถาวรหลกั 

4.1.1 ที�ดนิ อาคาร และเครื�องจักร 

1) ทรัพย์สินที�เป็นกรรมสิทธิ�และใช้ในการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ที�ดนิ 

บริษทัมีกรรมสิทธิ� ในโฉนดเลขที� 128698-128699, 128701-128702, 144013-144018, 141231-141235 และ 166927  

มีที�ดินรวมทั�งสิ�น 1 ไร่ 1 งาน 58.5 ตารางวา  (ประเมินราคาเนื�อที�เพียง 1 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา หรือ 470 ตารางวา)    

ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงค์ในการถือสิทธิครอบครองโดยเพื�อใช้เป็นสํานักงานและ              

ไม่ติดจาํนองจาํนาํใด ๆ  มูลค่าตามบญัชี 26.66 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประเมินราคาที�ดินดงักล่าวไวเ้มื�อวนัที� 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยใชร้าคายุติธรรมตามวิธีราคาตลาดมีมูลค่า 75.20 ลา้นบาท  ซึ� งบริษทัไดบ้นัทึกตาม

ราคาที�ประเมินไว ้

เมื�อมีนาคม 2561 บริษทัยอ่ย ไดซื้�อที�ดิน ภายใตชื้�อโครงการ “ภูผาธารา” บนแหลมแม่พิมพ ์จงัหวดัระยอง บนแปลง 

B3 เนื�อที�ดิน 67.30 ตารางวา มูลค่าตามบญัชี 5.38 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที�ดินดงักล่าวไว้

เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยใชร้าคายุติธรรมตามวิธีราคาตลาดมีมูลค่า 9.09 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัย่อยได้

บนัทึกตามราคาที�ประเมินไว ้

อาคารและสิ�งปรับปรุง 

บริษทัมีกรรมสิทธิ� ในอาคาร 2 อาคาร เลขที� 36/22-26 และ 36/28-35 ถนนงามวงศว์าน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ เป็นตึก 

4 ชั�น พื�นที�ใช้งานรวมประมาณ 4,000 ตารางเมตร มูลค่า 45.19 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าตามบญัชีของอาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 รวมทั�งสิ�น 0.08 ลา้นบาท 

เมื�อ มีนาคม 2561 บริษทัย่อย ไดซื้�อบา้นพกัตากอากาศ ภายใตชื้�อโครงการ”ภูผาธารา” บนแหลมแม่พิมพ ์จงัหวดั

ระยอง บนแปลง B3 แบบบา้น Beach Pool  Villa  B  ราคา 8.62 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าตามบญัชีของอาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร ของบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2562 รวม 8.62 ลา้นบาท 

อุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดอุปกรณ์ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ มูลค่าตามบัญชี  

31 ธ.ค. 62 

อายุการใช้งาน (ปี) อายุการใช้งานที�เหลือเฉลี�ย (ปี) 

อุปกรณ์การสื�อสาร 1,034.32 5-8 1-4 

 เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน  85.54   3-10 1-5 

ยานพาหนะ 22.81 5 1-4 

หมายเหตุ: อุปกรณ์สื�อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม IPSTAR อายกุารใช้งาน 5 ปี 

2) การเช่าสินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าสินทรัพย์จากบริษัทที� เกี�ยวข้องและจากบุคคลอื�น โดยใช้เป็นสํานักงานและ

เป็นคลงัสินคา้ แต่เนื�องจากบริษทัและบริษทัย่อย จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเปลี�ยนหรือการยกเลิกการเช่า 

จึงไม่ไดเ้ป็นสาระสาํคญัในการดาํเนินกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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4.1.2 ทรัพย์สินที�ไม่มีตัวตนที�สําคัญ 

-ไม่ม-ี 

4.2 เงินลงทุนของบริษัท 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าตามบญัชีรวม 1,780.51 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

39.81 ของสินทรัพยร์วม บริษทัมีนโยบายการลงทุนในกิจการที�เกี�ยวเนื�องกับการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยเนน้การลงทุนที�ก่อใหเ้กิดรายไดร้ะยะยาวจากการใหบ้ริการเป็นหลกั 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

- ไม่มี - 
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6.1 ข้อมูลทั�วไป 

6.1.1 บริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 

ชื�อบริษทั :    บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”  หรือ “SAMTEL”) 

สถานที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    เลขที� 99/7 หมู่ที� 4 ชั�น 29 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ 

อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120 

ประเภทธุรกิจ : 1.   ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบสื�อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�ทนัสมยั

อยา่งครบวงจร ตั�งแต่การให้คาํปรึกษา สํารวจ ออกแบบ ติดตั�งและวางระบบ การบริหาร

จดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษา ไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รภาครัฐและเอกชนชั�นนาํ 

ดว้ยความสามารถที�ให้บริการทั�งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการบริหาร

จดัการแบบ Outsource Service  

  2. ดาํเนินธุรกิจให้บริการระบบดา้นเทคโนโลยีสื�อสาร สารสนเทศ และดิจิทลัโซลูชนั 

ที�ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื�อประยุกต์ร่วมสําหรับตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ ซึ� งรวมไปถึงโซลูชนัสําหรับเทคโนโลยีชั�นสูงเฉพาะดา้น 

รองรับงานสําคญัของลูกคา้ที�ตอ้งการความถูกตอ้ง แม่นยาํ และมีความเสถียรสูง 

จดัทาํขึ�นเพื�อลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

  3. ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการโซลูชนัและบริการดา้นซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั ที�ช่วยเพิ�มขีด

ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ

หน่วยงานของรัฐบาลเพื�อการบริการประชาชน และใหก้บัหน่วยงานภาคเอกชนและ

องคก์รธุรกิจ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนั 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107538000631 

โทรศพัท ์ : 0-2502-6000 

โทรสาร : 0-2502-6648 

โฮมเพจ : http://www.samtel.com 

ทุนจดทะเบียน : 738,000,000 บาท (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562) 

ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั 

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่าย  : 618,000,000 หุน้ (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562) 

ไดท้ั�งหมด  

มูลค่าที�ตราไว ้ : หุน้ละ 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
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6.1.2 นิติบุคคลที�บริษัทถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป 

ลาํดบั

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทั�งหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทั�งหมดที�บริษทัถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 

99/7 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29   

ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 

โทร  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น เ ค รื อ ข่ า ย สื� อ ส า ร

โทรคมนาคม ซึ� งประกอบดว้ยการจดัหา 

การดาํเนินการวางระบบ การซ่อมบาํรุง 

ร ว ม ถึ ง ก า ร ซ่ อ ม อุ ป ก ร ณ์ สื� อ ส า ร

โทรคมนาคมที�ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 

และยงัไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ดา้น

การบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพ

งานบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

500 5,000,000 

(หุ้นสามญั) 

4,999,994 99.99 

2. 

 

 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 

99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 

ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ให้บริการรับเหมาให้คาํปรึกษา ออกแบบ 

ติดตั� ง บริหารจัดการ และบํารุงรักษา

อุ ปกรณ์  ทางด้ านระบบเทคโนโล ยี

สารสนเทศและการสื� อสาร รวมถึ ง

เทคโนโลยชีั�นสูงเฉพาะดา้น 

225 2,250,000 

(หุ้นสามญั) 

2,249,995 99.99 

3. บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 

99/7 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29 

ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ให้บริการดา้นการออกแบบ และรับเหมา

วางระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร

(Enterprise Resource Planning) โดย

ศึกษาความตอ้งการและเสนอบริการที�

เหมาะสมแบบครบวงจร (Total Solution)   

รวมถึงระบบ Customer Relationship 

Management (CRM)   และระบบ 

Human Capital Management (HCM) 

ให้แก่ลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชน 

2,100 21,000,000 

(หุ้นสามญั) 

20,999,993 

 

99.99 

4. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 

99/4 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 32 

ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

บ ริ ก าร ร ะบ บ ก า ร รั บชํา ระ เ งิน ผ่ า น

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Payment 

Solution) รวมถึงบริการดา้น Electronic 

Data Capture (EDC) ระบบ Electronic 

Signature Capture, ระบบ E-Receipt 

Platform และระบบ QR-Payment และเป็น 

Solution Provider ในด้านของ Smart 

Card, เ ป็นผู ้พ ัฒนา Smart Card 

Application ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยและผูป้ระกอบธุรกิจบตัร

เครดิตอื� น  ๆ  รวมถึงบริการ Loyalty 

Service Program 

72 7,200,000 

(หุ้นสามญั) 

7,199,993 99.99 
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ลาํดบั

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทั�งหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทั�งหมดที�บริษทัถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

5. บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 

99/27 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 8 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ให้บริการแลกเปลี�ยนข้อมูลทางการค้า        

ในรูปแบบมาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Data Interchange: EDI), 

บริการให้คาํปรึกษาและวางระบบงาน

ให้แก่ธุรกิจที�ต้องการลดขั� นตอนการ

ทาํงานกบัคู่คา้แบบครบวงจร รวมถึง

ให้บริการระบบ Supply Chain Financing 

53 5,300,000 

(หุ้นสามญั) 

5,299,993 99.99 

6. บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั 

99/25 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 10   

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร.  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ดาํเนินธุรกิจดา้นการให้บริการและเป็นที�

ปรึกษา ให้บริการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์

ระบบงานแบบครบวงจร และให้บริการ

เฉพาะทางในดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

10 100,000 

(หุ้นสามญั) 

99,993 99.99 

7. บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 

99/12 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

โทร. : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงครบ

วงจรสําหรับลูกค้าภาครัฐและองค์กร

ธุร กิ จ  ด้วย เทคโนโล ยี ต่ าง  ๆ  ได้แ ก่  

FTTx, G.SHDSL, MPLS, Leased Line, 

Gigabit Internet และ Software-Defined 

WAN (SD WAN) พร้อมบริการ Co-Location 

และ Cloud Hosting. 

62 6,200,000 

(หุ้นสามญั) 

 

6,175,594 99.61 

8. บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั 

99/29 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 6 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด   

จ.นนทบุรี  11120 

โทร.  : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

บริการให้ เช่ า และพัฒนาระบบบริหาร

จัด ก า ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ( Learning 

Management System) รวมถึงซอฟต์แวร์

บริหารสถานศึกษา และเทคโนโลยีด้าน

การศึกษาแบบครบวงจร พร้อมการพฒันา

เนื� อหารายวิชา (Courseware) เพื�อการ

เรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากร 

นอกจากนี�  ยงัพฒันา Digital Content เช่น 

e-Magazine แ ล ะ  e-Books ร วม ถึ ง ก า ร

พฒันา Mobile Application 

20 200,000 

(หุ้นสามญั) 

199,997 99.99 

9. บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

99/7 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29   

ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 

โทร  : 0-2502-6610 

โทรสาร    : 0-2502-6648 

ให้บริการข้อมูลผ่านข่ายสายท้องถิ� น

ความเร็วสูง 

55.25 5,525,000 

(หุ้นสามญั) 

5,524,997 99.99 
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ลาํดบั

ที� 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทั�งหมดที�

ออกจําหน่าย 

หุ้นทั�งหมดที�บริษทัถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

10. บริษทั ไอที แอบ๊โซลุท จาํกดั 

99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 

โทร. : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ 

 

225 22,500,001

(หุ้นสามญั) 

22,485,593(1) 99.94 

11. บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

99/12 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 24 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 

โทร. : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ใ ห้ บ ริ ก า รพัฒน า ระ บบ เท คโ นโ ล ยี

สารสนเทศ รวมถึงการออกแบบและ

พัฒนาซอฟต์แวร์ที� เ กี� ยวข้องสําหรับ

ภาครัฐและเอกชน 

20 2,000,000 

(หุ้นสามญั) 

1,199,999(2) 60 

12. บริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั 

99/7 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 29 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 

โทร. : 0-2502-6610 

โทรสาร  : 0-2502-6648 

ใ ห้ บ ริ ก า ร รั บ เ ห ม า ติ ด ตั� ง ง า น ด้า น

เครือข่ายสื�อสารโทรคมนาคม และงาน

ดา้นระบบสารสนเทศ รวมถึงการซื�อขาย 

และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบที�

เ กี� ยวข้องทุก ช นิดใ น ก ลุ่ มป ระ เท ศ 

CLMV ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  ป ร ะ เ ท ศ ใ น

ภูมิภาคเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้คือ 

กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

30 300,000 

(หุ้นสามญั) 

270,000(3) 90 

13. บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 

99/17 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 19 

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 

โทร. : 0-2502-6610 

โทรสาร  :  0-2502-6648 

ให้บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัการคุกคามทางไซ

เบอร์ (Cyber Security Operations Center - 

CSOC) แบบครบวงจรทั�งการให้คาํปรึกษา 

การฝึกอบรม การประเมินความเสี� ยง

ด้านความปลอดภัย บริการเฝ้าระวัง 

ป้องกนั และตอบรับกับภยัคุกคามทาง

ไซเบอร์ 

5 50,000 

(หุ้นสามญั) 

49,997(2) 99.99 

หมายเหต:ุ (1) ถือหุ้นโดย บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(2) ถือหุ้นโดย บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 

 (3) ถือหุ้นโดย บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 
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6.1.3 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที� 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์:  0-2009-9000   โทรสาร :  0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี    : นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวฒิุ  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4799 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

อาคารเลครัชดา ชั�น 33 เลขที� 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์:  0-2264-0777    โทรสาร :  0-2264-0789-90  

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ : นายสมชาย บุญสุภาพร 

 เลขานุการบริษทั  อีเมล :  Somchai.B@samtel.com 

   โทรศพัท ์: 0-2502-6238   โทรสาร : 0-2502-6648 

6.2 ข้อมูลสําคัญอื�น 

 -  

 
 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพิ�มเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.samtel.com) 
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.1   จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที�  6  มกราคม  2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน  738,000,000  บาท  ทุนชาํระแลว้ 618,000,000 บาท จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
ทั(งหมด 618,000,000 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 618,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2   ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้ของบริษทัสูงสุด 10 รายแรก มีดงันี(  

ลําดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวไิลลกัษณ์  (1) 442,728,000 71.64 
 - บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (2) 433,464,590   70.140 
 - บริษทั วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ(ง จาํกดั 3,508,800  0.568 
 - นางสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ ์(3) 1,150,000  0.186 
 - นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ (3) 1,650,010     0.267 
 - นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์ (3) 2,854,600     0.462 
 - นายธนานนัท ์  วไิลลกัษณ์ (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. นายอภิศกัดิE  เทพผดุงพร  5,905,300 0.96 
6. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื(นฐานเพื�อการเลี(ยงชีพ 5,794,400 0.94 
7. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟลก็ซิเบิ(ลเพื�อการเลี(ยงชีพ 5,278,800 0.85 
8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 4,733,100 0.77 
9. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพื�อการเลี(ยงชีพ 3,700,500 0.60 

10. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 3,672,100 0.59 

รวมผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 526,477,760 85.19 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 91,522,240 14.81 

รวมจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั0งหมด 618,000,000 100.00 

หมายเหตุ:        ขอ้มูลจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัที�  6 มกราคม 2563 
(1) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ(ง จาํกดั นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์  และบริษทั เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จาํกดั เป็นกลุ่ม 
acting in concert ตามประกาศวา่ดว้ยเรื�อง การกาํหนดความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที�เขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกบับุคคลอื�น 
และการปฏิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เป็นบริษทัโฮลดิ(ง ซึ� งบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ(ง จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 14.78 และครอบครัววิไลลกัษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ 27.25 

(3) นบัรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื�น 

7.3.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 

 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้กบักรรมการบริษทั และพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อยที�ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จาํนวน 18,000,000 หน่วย เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 2552 ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ
5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นปีที� 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจาํนวนใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ทั(งหมดที�ผูไ้ดรั้บจดัสรรแต่ละรายไดรั้บ ตามลาํดบั ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดค้รบอายุวนัที� 28 พฤษภาคม 
2557 โดยไดด้าํเนินการเสร็จสิ(นแลว้ และยงัไม่มีการขออนุมติัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นใหม่ 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระหุน้กู ้โดยมีรายละเอียด ดงันี(  

ชื�อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี0ยคงที� อายุ วันที�ครบกําหนด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนับาท)

SAMTEL192A ร้อยละ 2.95 ตอ่ปี 365 วนั 23 กมุภาพนัธ์ 2561 350,000              350,000              

SAMTEL19131A ร้อยละ 2.40 ตอ่ปี 79 วนั 13 พฤศจิกายน 2561 400,000              400,000              

SAMTEL20204A ร้อยละ 2.93 ตอ่ปี 186 วนั 4 กมุภาพนัธ์ 2563 400,000              400,000              

รวมหุ้นกู้ 400,000              750,000              400,000              750,000              

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนหน่วย จํานวนเงิน

 

หุน้กูด้งักล่าวเป็นการออกและเสนอขายภายใตว้งเงินตามที�อนุมติัโดยที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 
2556 โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  โดย ณ วนัที�ออกหุ้นกู้ ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือจาก บริษทั 
ทริสเรทติ(ง (ประเทศไทย) จาํกดั เผยแพร่เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2562 ในเกณฑ ์“BBB+” แนวโนม้อนัดบัความน่าเชื�อถือ “ลบ” 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของบริษทัหลงัหักเงินสํารองต่าง ๆ  
ทุกประเภทตามที�ก ําหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ( นอยู่กับ
แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั(งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�น ๆ ในอนาคต   

อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรที�เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที�เกิดขึ(นในบริษทั หรือในบริษทัย่อย
ใหขึ้(นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน
และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั( งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 
(คาํนวณจาก 

งบการเงนิรวม) 

ปี 2559 
(คาํนวณจาก 

งบการเงนิรวม) 

ปี 2560 
(คาํนวณจาก   

งบการเงนิรวม) 

ปี 2561 
(คํานวณจาก
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ) 

ปี 2562* 
(คํานวณจาก
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ) 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.65 0.30 0.36 0.70 0.46 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.20 0.33 0.50 0.52 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 61.44 67.20 92.50 71.91 114.24 

หมายเหตุ:    * บริษัทมีการจัดสรรกาํไรใ ห้กับผู้ถือหุ้นใ นรูปของเงินปันผล โ ดยได้เสนอผู้ถือหุ้นใ ห้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับ ปี 2562     

ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ซึ/งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา
หุ้นละ 0.20 บาท เมื/อเดือนกันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที/เหลือในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ภายหลังจากที/ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที/ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นอัตราร้อยละ 114.24 ของกาํไรสุทธิของบริษัท            
ซึ/ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที/กาํหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ
ของบริษัท 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท   ณ วนัที�  31  ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 9 ท่าน ดงันี�  

รายชื�อ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / 

จํานวนครั�งการประชุมคณะกรรมการ (1) 

1. พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  

6/6 

2. นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ�   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6/6 

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

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

   5/6 (2) 

4. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ ** กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 6/6 

5. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์  กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 6/6 

6. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ * กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง 6/6 

7. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ * กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /  

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

6/6 

8. นายธนานนัท ์         วิไลลกัษณ์ *  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง        4/6 (2) (3) 

9. นายจง ดิลกสมบติั * กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /  

กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

6/6 

หมายเหต:ุ *   เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 70.14 
**  เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.81   
(1) ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั�งสิ�น 6 ครั�ง 

 (2) ติดภารกิจสาํคัญในต่างประเทศ  
 (3) ติดภารกิจสาํคัญในประเทศ 

จาํนวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ที�กาํหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน   และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� ง

ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร  และเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบ

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน  และมีกรรมการ 1 ท่าน ที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั โดยสามารถ 

ดูรายละเอียดประวติักรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ไดใ้นหัวขอ้ “รายละเอียดกรรมการ เจา้หน้าที�บริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม 

ผูที้�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที้�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั” และขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้นหัวขอ้ “การกาํกบั

ดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

 

8.  โครงสร้างการจดัการ 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทได้ 

“พลเอกสัมพนัธ์ บุญญานนัต ์ นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์  นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์  นายจง  ดิลกสมบติั  สองในสี�คนนี�ลงลายมือชื�อ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1.  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด  พ .ศ . 2535 (รวมทั�งที�แก้ไขเพิ�มเติม) หรือ

กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักับ

กิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง 

3. มีภาวะผูน้าํ วสัิยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

4. เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวชิาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

5. เป็นผูม้ีความรับผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6. เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ที� 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�น ๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง 

และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติ เพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม 

ค ํ�าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นในทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลใหบ้ริษทั หรือคู่สัญญา

มีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ� ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั�งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี�  การคาํนวณภาระหนี� ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม สาํหรับการพิจารณา

ภาระหนี�ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มนียั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ� น เพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น

ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั  ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ .ศ . 2535 คือ  ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง   1  ใน   3  โดยให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง  กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทั�งนี�  กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน   3  วาระ  เวน้แต่

จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์

ต่อบริษทัเป็นอยา่งยิ�ง และการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั และที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต และดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษทัและมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อรักษาสิทธิและ

ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท รวมทั�งกาํกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบาย และกลยทุธ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้ความสําคัญและสนับสนุนการนาํนวตักรรมและ

เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั�งกาํหนดให้มีการสื�อสารให้ทุกคนในองคก์ร

ขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากร การควบคุม

การดาํเนินงานที�เหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี 

5. พิจารณาแต่งตั�งกรรมการบริษทั แทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั�งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ที�นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั และพิจารณาแต่งตั� ง

กรรมการบริษทัในกรณีที�มีตาํแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอื�นใด ๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการ

ที�พน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ

ที�เหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

6. พิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว ้ 

และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย   

7. พิจารณาแต่งตั�งประธานเจา้หน้าที�บริหาร และกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าที�

บริหาร รวมทั�งติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
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8. พิจารณาแต่งตั�งเลขานุการบริษทั และกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รวมทั� ง

ติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

9. พิจารณาอนุมติันโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนักงาน รวมทั�งเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

10. จดัให้มีการทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพื�อเปิดเผยสารสนเทศหรือนําเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

11. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั� งผูส้อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมที�เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12. จดัใหม้ีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี�ยง  

13. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้เชื�อมั�นไดว้่าบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วน

เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14. มีหนา้ที�ในการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยออ้มในสัญญาใด ๆ หรือการทาํธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

15. กาํกบัดูแลใหม้ีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�บริหาร

และผูบ้ริหารระดบัสูง 

16. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

17. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้น

ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

18. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

19. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

20. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

21. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของบริษทั 

22. กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

นอกจากนั�น บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างโปร่งใส และมี

คุณธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น

และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดเ้ปิดเผย

จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหารไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) 

การมอบอาํนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษทัไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ (Delegation of Authorities) ไวอ้ย่างชดัเจน ซึ� งเริ�มใชต้ั�งแต่ปี 2538 โดยกาํหนดอาํนาจ

อนุมตัิวงเงินสําหรับคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ไดแ้ก่  งานการเงิน/บญัชี/งบประมาณ 

งานทรัพยากรบุคคล งานจดัซื�อ/จดัหา งานบริหารงานทั�วไป/ธุรการ งานดา้นการตลาด และงานประชาสัมพนัธ์ โดยบริษทั

ไดป้รับปรุงนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัในเรื�องดงักล่าว เพื�อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมาโดยตลอด 

ทั�งนี�  นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิเรื�อง อาํนาจอนุมตัิดาํเนินการฉบบัล่าสุดไดรั้บอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ครั� งที� 7/2562 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม 2562 โดยใหม้ีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป          
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8.2 ผู้บริหาร  

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน (Sustainable Development 

Committee) โดยมีแผนผงัองคก์รและรายชื�อคณะเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี�  

 

แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                

 

 

  

หมายเหต:ุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชี อยู่ภายใต้

การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการพฒันา 

เพื�อความยั�งยนื 

สายธุรกิจ 

โครงสร้างเครือข่าย 

การสื�อสารโทรคมนาคม 

(Network Solutions) 

สายธุรกิจ 

แอปพลิเคชนัสนบัสนุน 

ดา้นการประกอบธุรกิจ 

(Business Application) 

 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

สายธุรกิจ 

เทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

(Enhanced Technology 

Solutions) 
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คณะเจ้าหน้าที�บริหาร  ประกอบดว้ย 

1. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

2. นายจง  ดิลกสมบติั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

3.   นายพรชยั           กรัยวเิชียร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม 

4. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

5. นายสุชาติ          ดวงทว ี รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ 

6.    นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพนัธ ์(CFO – Chief Financial Officer) 

7. นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

ทั�งนี�   สามารถดูรายละเอียดเกี�ยวกบัคณะเจา้หน้าที�บริหารไดใ้นหัวขอ้ “รายละเอียดกรรมการ เจา้หน้าที�บริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม           

ผูที้�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที้�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั” 

8.3 ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชี และเลขานุการบริษัท 

ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพนัธ์ (CFO – Chief Financial 

Officer) ซึ� งบุคคลดงักล่าวเป็นผูที้�มีคุณสมบติั ครบถว้น เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ

การเงิน 

ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี ซึ� งบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้าํบญัชีที�มีคุณสมบติัและเงื�อนไขของการเป็น

ผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูที้�มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที�เหมาะสมเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งเป็นเลขานุการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแต่งตั�ง นายสมชาย  

บุญสุภาพร ซึ�งมีคุณสมบติัครบถว้นตามที�บริษทักาํหนดใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัตั�งแต่วนัที� 28 ตุลาคม 2546  

นอกจากนี�  นายสมชาย บุญสุภาพร ยงัไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเกี�ยวกบัผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทัไดใ้นหัวขอ้ “รายละเอียดกรรมการ เจา้หน้าที�บริหาร 

ผูม้ีอาํนาจควบคุม ผูที้�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูที้�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั” และหวัขอ้ “หนา้ที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั”  
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8.4 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสม  เทียบเคียงได้

กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติั

ที�ตอ้งการไวไ้ด ้ กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดย่อย  จะไดรั้บค่าตอบแทน

เพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น  ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน

ในเบื�องตน้ แลว้นาํขอ้มูลที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั  

ทั�งนี�  ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี�ยประชุม และบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ๆ ซึ� งค่าเบี�ยประชุม

จะได้รับอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที�เข้าร่วมประชุมเท่านั� น โดยในคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะไดเ้บี�ยประชุมเท่ากนั ในขณะที�ประธานกรรมการจะไดเ้ป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื�น 

สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะไดม้ากกว่า

กรรมการท่านอื�นร้อยละ 33.33 ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความ

ยั�งยนื ไม่มีการจ่ายค่าเบี�ยประชุมแต่อยา่งใด เนื�องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารของบริษทั สําหรับ

บาํเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ

สภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2562 ที�ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 6.5  ลา้นบาท เท่ากบั

ปีที�ผา่นมา แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินบาํเหน็จ โดยกาํหนดค่าเบี�ยประชุมต่อครั� งสาํหรับ

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุมเท่ากบัปีที�ผา่นมา ตามรายละเอียดดงันี�  

 คณะกรรมการบริษทั 

-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั� ง 

-  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั� ง 

-  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

-  ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000 บาทต่อครั� ง 

-  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

-  ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000 บาทต่อครั� ง 

-  กรรมการ จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด 

ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที�เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน โดยจะคาํนึงถึงภาระหน้าที�ความ

รับผดิชอบ ซึ�งเชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน ทั�งนี�  เพื�อสามารถ

จูงใจ และรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพไวไ้ด ้
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ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาที�แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน ซึ� งจะมีการชี�แจงหลกัเกณฑ ์ 

ใหท้ราบล่วงหนา้ ก่อนที�จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัยงัจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารประจาํปี โดยกรรมการบริษทัแต่ละท่าน

จะเป็นผูป้ระเมิน เพื�อนําผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ซึ� งมี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี�  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

หมายเหต:ุ *  การให้สิทธิซื�อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเมื�อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที�เหมาะสม 

ในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงันี�    

1. ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื�น ๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สําหรับปี 2562 

รายชื�อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน (บาท) 

บริษัท 

บริษัทย่อย รวมทั�งสิ�น 

ค่าเบี�ยประชุม (1)   เงินบําเหน็จ 

กรรมการ 

 

รวมค่า 

ตอบแทน   

ที�กรรมการ    

แต่ละท่านได้รับ 

กรรมการ

บริษัท  

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบี�ย

ประชุม 

1. พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต์  

 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

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

2. นายวิชยั  โภคาสมัฤทธิ�   

 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. นายขจรวฒิุ  ตยานุกรณ์  

 กรรมการ 

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

ประเภทค่าตอบแทน รูปแบบค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที�  

(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อื�น  เช่น 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

เพื�อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที�บริหารที� มีความรู้

ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั�น 

(Short Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพื�อเป็นรางวลัตอบแทนตามความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

แผนงานที�ไดก้าํหนดไวป้ระจาํแต่ละปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 

(Long Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในรูปแบบการ

ให้สิทธิ� ซื�อหุ้น (Stock Option)* และ

เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพในส่วนที�บริษทั   

จ่ายสมทบเพิ�มขึ�นตามอายงุาน 

 เพื�อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที�บริหารที�มีความรู้

ความสามารถ 

 เพื�อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้า ที�บ ริหาร

สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

 เพื�อส่งเสริมการสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ�มให้กบัผูถื้อหุ้น

ในระยะยาว 
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รายชื�อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน (บาท) 

บริษัท 

บริษัทย่อย รวมทั�งสิ�น 

ค่าเบี�ยประชุม (1)   เงินบําเหน็จ 

กรรมการ 

 

รวมค่า 

ตอบแทน   

ที�กรรมการ    

แต่ละท่านได้รับ 

กรรมการ

บริษัท  

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบี�ย

ประชุม 

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. นายธนานนัท ์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 

รายละเอียดเกี�ยวกับจาํนวนครั�งที�เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” 

ภายใต้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย” 

หมายเหต:ุ (1)   ไม่มีการจ่ายเบี �ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพัฒนา

เพื�อความยั�งยืน เนื�องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ�งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

ผู้บริหาร  

2. ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื�น ๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สําหรับปี 2562 

ประเภทค่าตอบแทน จํานวนราย 
ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน (บาท) 

บริษัท บริษัทย่อย รวมทั�งสิ�น 

เงินเดือน 7 14,880,000 9,378,000 24,258,000 

โบนสั 7 3,314,000 2,147,250 5,461,250 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (1) 7 1,092,000 937,800 2,029,800 

หมายเหต:ุ    (1) บริษัทได้สมทบกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือน ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 

ตามอายงุาน  

8.5 บุคลากร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนพนกังานในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา แบ่งตามบริษทั ดงันี�   

บริษัท 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 98 108   125 

2. บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั  367 337 342 

3. บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 387 419 413 

4. บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 20 19 20 
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บริษัท 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 179 169 161 

6. บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์  จาํกดั 57 59 62 

7. บริษทั สามารถ อินโฟเนต  จาํกดั 28 26 22 

8.  บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั 22 15 13 

9.     บริษทั เน็ท มีเดีย จาํกดั  1 - -  

10.   บริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั 12 - - 

11.   บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 120 118 126 

12.   บริษทั เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 22 21 21 

13.   บริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั 1 - - 

14. บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 4 11 16 

รวม 1,318 1,302 1,321 

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อยซึ� งประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน 

สาํรองเลี�ยงชีพ และค่าตอบแทนอื�น ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา ซึ� งมีรายละเอียด ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน 568.30 597.92 636.07 

โบนสั 59.44 72.15 103.33 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 29.24 32.67 35.45 

อื�น ๆ (ค่าทาํงานล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือพิเศษ  

และค่าคอมมิชชนั) 

21.46 17.52 18.37 

 นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร 

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสําคัญที�จะนําบริษัทไปสู่ความสําเร็จในการเป็นบริษัท

โทรคมนาคม เทคโนโลยีและดิจิทลัชั�นนํา บริษัทจึงกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที�มุ่งเน้นดา้นการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลและสร้างวฒันธรรมองค์กรทั�ง 4 เรื� องร่วมกัน ไดแ้ก่ Think Ahead, 

Customer Focus, Team of Professional และ Commit to Excellence ให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจในยุคดิจิทลั โดยเริ�มตั�งแต่

การวเิคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงั เพื�อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขนัและการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

พนัธกิจและวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้นศกัยภาพ ความสามารถของ

บุคลากรในการบริหารและพัฒนาในทุกระดับอย่างต่อเนื�อง ให้สอดคล้องกับการดาํเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ 

วฒันธรรมองคก์ร เพื�อสร้างความสาํเร็จและการเติบโตของธุรกิจบริษทัอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน รวมทั�งรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต

ของบริษทั 
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1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เพื�อตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที�กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่าง ๆ 

ดงันี�  

 นโยบายวิเคราะห์อตัรากาํลงั     

เพื�อสนบัสนุนใหส้ายธุรกิจและองคก์รดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัไดม้ีการใชเ้ครื�องมือและตวัชี� วดัต่าง ๆ ใน

การวางแผนอตัรากาํลงั Manpower Planning อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบติังาน Workload เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการบริหารและพฒันาบุคลากรและการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่า รวมทั�งมีการออกแบบโครงสร้าง

องคก์รและตาํแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจปัจจุบนัและการขยายตวัของธุรกิจ เพื�อบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

เพื�อใหไ้ดบุ้คลากรที�มีคุณภาพและเหมาะสมในทุกสายอาชีพ ทุกระดบัและทุกตาํแหน่ง การสรรหาบุคลากรเชิงรุก จึงเป็น

สิ�งที�บริษทัให้ความสําคญัอย่างต่อเนื�อง บริษทัจึงมีนโยบายเขา้ร่วมกิจกรรมและมหกรรมการรับสมคัรงานกับสถาบนั

และองคก์รต่าง ๆ สร้างสื�อประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ เพื�อสร้างความมั�นใจและดึงดูดผูส้มคัรที�มีคุณสมบติั

เหมาะสมมาสมคัรงานกบับริษทั รวมทั�งเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษทั สําหรับนโยบายการคดัเลือก บริษทัให้

ความสําคญักบัการคดัเลือกบุคลากรโดยยึดหลกัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะที�เหมาะสมกบังาน ควบคู่กับ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที�และจรรยาบรรณ จริยธรรม การดาํเนินการจึงใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและเครื�องมือที�ทนัสมยัมา

สนับสนุน และผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานตน้สังกัด ผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั�น ๆ และหน่วยงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื�อใหก้ารคดัเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเหมาะสม และรองรับธุรกิจของบริษทั 

โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั�น ๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพที�กลุ่มบริษทัสามารถ และจะนาํไปสู่ความสําเร็จ

อยา่งย ั�งยนืของบริษทัต่อไป 

 นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษทัมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานอยา่งเป็นธรรม รวมทั�งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสาย

ธุรกิจ โดยนาํระบบตวัชี� วดัผลการปฏิบติังาน(KPIs) จากเป้าหมายขององคก์รลงสู่ระดบัหน่วยงานและบุคคลที�สอดคลอ้งกบั

แผนธุรกิจ ควบคู่กบัการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดบั Corporate Competency รวมทั�งนาํระบบการบริหาร

ผลการปฏิบติังาน SAP Success Factor ที�ทนัสมยัและเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใชใ้นองค์กร เพื�อสามารถควบคุม 

ตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนักงานในทุกระดับ โดยนําผลลัพธ์ไปใช้ในการพฒันา

บุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนาํไปสู่การบรรลุพนัธกิจของบริษทัอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษทันาํเทคโนโลยีดิจิทลัที�ทนัสมยัมาประยุกตใ์ช้ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื�อสนับสนุนกระบวน 

การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็ว ความถูกตอ้งเหมาะสม ความปลอดภยัและลดตน้ทุนในทุก

ขั�นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั�งบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลต่าง ๆ เหล่านี�  ไปใชส้นับสนุนการตดัสินใจและการกาํหนด

นโยบายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 นโยบายสวัสดกิารและผลตอบแทน    

บริษทัมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา และเหมาะสมกบัระดบัหน้าที�ความรับผิดชอบของ

ตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และสภาวะเศรษฐกิจ เพื�อกาํหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ

สวสัดิการต่าง  ๆ ตามตาํแหน่ง ความรับผิดชอบ ทกัษะ สอดคลอ้งกับความสามารถของพนักงานในทุกระดบัภายใน

องคก์ร รวมทั�งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั�งในอุตสาหกรรมเดียวกนัและต่างอุตสาหกรรม ทั�งนี�  เพื�อให้พนักงาน
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ไดรั้บผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการที�เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขนักับ

บริษทัชั�นนาํอื�น ๆ ได ้

 นโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร  

บริษทัใหค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานทุกระดบั รวมทั�ง

การสื� อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื�อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี�ยนแนวคิด        

มุมมอง นาํเสนอแนวคิดใหม่  ๆ ในเชิงสร้างสรรคข์องพนักงาน และนาํผลลพัธ์ที�ไดไ้ปปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงาน

และกระบวนการต่าง  ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ในชื�อโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box” 

นอกจากนั�น บริษทัยงักาํหนดนโยบายการสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดบัภายในองคก์รระหว่างผูบ้ริหารและ

พนักงาน รวมทั�งไดส่้งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์รใหเ้กิดการประสานงานและการทาํงานร่วมกนัอยา่งมืออาชีพ ในปีที�ผา่นมา บริษทัจึงจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั� ง การจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักิจกรรมสาน

สัมพนัธ์ต่าง ๆ ในทุกระดบัขององคก์ร เช่น กิจกรรม “SAMART Strong Together” สร้างความสัมพนัธ์ของบุคลากรและ

ปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รร่วมกนัทั�งกลุ่มบริษทัสามารถ กิจกรรมเชื�อมความสัมพนัธ์ภายในองคก์รในวาระและโครงการต่าง ๆ 

กิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกีฬา ชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอื�น ๆ ฯลฯ 

2. นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

บริษทัดาํเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดบัให้เหมาะสมกับตาํแหน่งอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อตอบสนองและเตรียมความพร้อม เพื�อรองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทปัจจุบนั และการขยายตัวของธุรกิจทั� งใน

ประเทศและต่างประเทศ บริษทัจึงมุ่งมั�นพฒันาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยการผสมผสานทั�งการพฒันา

ดา้นทกัษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององคก์รควบคู่กนั เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์

และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

 นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  

บริษทักาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยพนักงานจะไดรั้บการ

พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื�อง โดยการนาํแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั�งในส่วน

ของความสามารถหลกัสําหรับพนักงานทุกคนในองคก์รตอ้งมี (Generic Competency) ความสามารถดา้นการบริหาร

สําหรับผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ (Functional Competency) 

เพื�อนาํไปวิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลในทุกระดบัดว้ยการ

พฒันาที�หลากหลายรูปแบบ ทั�งนี�  เพื�อสร้างและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทั 

 นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษทัตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าในการขบัเคลื�อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จและเติบโตได้

อย่างย ั�งยืน บริษทัจึงพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอย่างต่อเนื�องควบคู่กบัการนาํระบบ

การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลในดา้นต่าง ๆ มาประยกุตใ์ช ้ 

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท  

เพื�อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนักงานให้สามารถปฏิบติังานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร

โดยแบ่งเป็นระดบั ดงันี�  
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สาํหรับพนกังานระดบับริหาร  

บริษัทดําเนินการพัฒนาผูบ้ริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับต้น กลาง และสูง เพื�อพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถ ความเป็นผูน้าํควบคู่กบัการเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทั�งในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญและบริหารจดัการ

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ� น อีกทั� ง เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้

สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็น

ผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที�ดาํเนินการทั�งในปัจจุบนัและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, 

Modern Supervisory Program เป็นตน้ 

สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ  

เพื�อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพและเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังานตาม

ตาํแหน่งหนา้ที�งาน เช่น การบริหารความเสี�ยง มาตรฐานทางดา้นการเงินและบญัชี ความรู้ทางดา้นกฏหมาย ทกัษะการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีทกัษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจดัการงานธุรการ การฝึกอบรม

และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ 

สาํหรับพนกังานทุกคน   

บริษทัดาํเนินการพฒันาพนกังานทุกคน โดยจดัหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื�อใหพ้นกังานทุกคนของบริษทั

ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื�อสาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 

นอกจากนี�  เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและการพฒันาพนักงานให้มีศกัยภาพและทกัษะความสามารถทางดา้นการ

สื�อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบนัในรูปแบบห้องเรียน (Classroom 

Training) และการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ� งรองรับการเขา้เรียนของพนกังานจาํนวนมาก และสะดวก ทุกที� ทุกเวลา  

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท  

นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัแลว้ บริษทัไดส้นับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานเขา้รับการฝึกอบรมจาก

สถาบนัหรือองคก์รที�มีชื�อเสียง รวมทั�งผูเ้ชี�ยวชาญทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถของ

แต่ละบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น อีกทั�ง เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ ๆ กบัองคก์รอื�น  

 การพฒันาและจัดการความรู้ในองค์กร 

เพื�อเป็นการพฒันาบุคลากรในระยะยาว ซึ� งจะส่งผลต่อความสําเร็จและสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัองคก์ร บริษทัจึงใชร้ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการ “SAMART 

Knowledge Sharing” เพื�อส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการองคค์วามรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้

สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื�องและยั�งยนืต่อไป                                                                                         

 นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง  

บริษทัมีนโยบายในการรักษาผูม้ีศกัยภาพสูงในองคก์ร โดยจดัทาํหลกัสูตรและ/หรือเครื�องมือในการบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, 

Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคก์รแบบกา้วกระโดด สําหรับพนักงานที�มีผลการปฏิบติังานดีเลิศ 

(High Performance) และมีศกัยภาพสูง (High Potential) ทั�งนี�  เพื�อสนับสนุนให้พนักงานใชค้วามรู้ความสามารถและ

ศกัยภาพที�มีมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที� รวมถึงสร้างความผกูพนัต่อองคก์รและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบติังาน 

เพื�อตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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นอกจากนี�  บริษทัยงัเล็งเห็นและให้ความสําคญักบัแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง

ของบริษทั ดว้ยโครงการ Career Path Development Plan ทั�งนี�  เพื�อสร้างความมั�นใจไดว้่า บริษทัมีความพร้อมในการ

เตรียมบุคลากรเพื�อทดแทนเมื�อมีตาํแหน่งวา่งหรือสาํหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 สรุปการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานในปี 2562 

การจัดอบรม จํานวนครั�ง  

(ครั�ง) 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม  

(คน) 

การอบรมภายในบริษทั (In-House Training) 

- ผูบ้ริหาร 

-  พนกังาน 

 

32 

44 

 

689 

1,493 

รวม 76 2,182 

การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมต่าง ๆ 

 บมจ.สามารถเทลคอม 

- ผูบ้ริหาร 

- พนกังาน 

 บริษทัยอ่ย 

- ผูบ้ริหาร 

- พนกังาน 

 

 

20 

8 

 

31 

43 

 

 

23 

14 

 

548 

1,398 

รวม 102 1,983 

รวมจํานวนการจัดอบรมทั�งหมด 178 4,165 

 ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานในปี 2562 

ในปี  2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี ค่ าใช้ จ่ ายในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั� งสิ� น 6,732,692 บาท                               

โดยการฝึกอบรมของพนกังานทั�งหมดจาํนวน 17,044 ชั�วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี�ย 12.90 ชั�วโมง/คน/ปี ซึ� งมากกว่าตามที�มาตรฐาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงานกาํหนดที� 6 ชั�วโมง/คน/ปี โดยมีตวัอย่างหลกัสูตรการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจาํปี 

2562 ดงันี�  

หลกัสูตรการอบรมภายใน อาทิ 

- Leadership and Innovation 

- CompTIA Security+ 

- Introduction to CMMI for Development V1.3 

- การบริหารโครงการ 

- Effective E-Mail & Memo Writing for Business  

- English for Life & English for Business  

- จิตวทิยาและวาทศิลป์การโนม้นา้วใจ 

- กระดาษหนึ�งใบเขา้ใจประเดน็ 

- การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

- หลกัจิตวทิยาสาํหรับงานบริการ 

- First Aid & CPR 

หลกัสูตรการอบรมภายนอกและต่างประเทศ อาทิ 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน  

- ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์

- วทิยาการผูน้าํนวตักรรมเพื�อการแข่งขนัระดบัโลก 

- สิบแนวโนม้ทิศทางไซเบอร์ 2019  

- สุดยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพื�อสังคม  

- การกาํกบัการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

- 8 ขั�นตอนการเป็นนกัขายมืออาชีพ  

- Lenovo-Data Center Executive Study Tour 
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คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื�นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัให้เกิด

ความโปร่งใส  เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน  และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

บริษทั จึงไดม้ีการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอย่างเคร่งครัด  โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทั ซึ� งเป็นหน่วยงานกาํกบั

การปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหน้าที�ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. พรบ. บริษทัมหาชน รวมทั�งกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  และจริยธรรมธุรกจิของบริษัท 

9.1.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการกาํกับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของกิจการ และความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกับการกาํกับดูแล

กิจการ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรทั�งภาษาไทยและองักฤษ ตั�งแต่ปี 2548 รวมทั�งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื�อให้พนักงาน

บริษทัและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั  ซึ� งนโยบายดงักล่าวใหค้วามสําคญัต่อระบบ

การควบคุม และการตรวจสอบภายใน กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาว

ของผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการคอยสอดส่อง

ดูแลใหพ้นกังานไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซึ� งคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั�งนี� นโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการฉบบัที�ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 โดยได้

พิจารณาทบทวนนาํหลกัปฏิบติัส่วนใหญ่ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั�งเกณฑก์ารประเมินโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยมาปรับใช ้

โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจะครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ดงันี�  

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทได้ให้ความสาํคัญและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่ว่าผูถื้อหุ้นนั� นจะเป็นผูถ้ือหุ้นรายย่อย ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

นกัลงทุนสถาบนัหรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2562 สิทธิต่าง ๆ ที�ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บมีดงันี�  

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื�อ ขาย หรือโอนหุ้น 

 บริษทัไดแ้ต่งตั�งใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั         

เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้า 

  บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั      

ที�กฎหมายกาํหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น เพื�อให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตั�งแต่ปี 2552 และไดเ้ริ�มเปิดโอกาสใหม้ีการ

ส่งคาํถามล่วงหน้าเพื�อพิจารณาก่อนการประชุมตั�งแต่ปี 2554 โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการ

ประชุมผูถื้อหุน้ตามที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด  

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหน้า

อยา่งนอ้ย 3 เดือน ก่อนวนัสิ�นสุดรอบปีบญัชี ตั�งแต่วนัที� 30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป โดยกาํหนดให้การเสนอวาระการประชุม

สิ�นสุดวนัที� 31 มกราคม 2563 การส่งคาํถามสิ�นสุดก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 และแสดงรายละเอียด

9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
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ขั�นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั�งการเสนอคาํถามล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) ในส่วนของ 

“นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้วัขอ้ “การส่งคาํถามเกี�ยวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563”  

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดต้ระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม  การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทน  การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม  รวมทั�งการแสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามในที�ประชุม เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  

ในปี 2562  บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้นเพียงครั� งเดียว  คือ  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2562 ซึ� งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 26 

เมษายน 2562 ที�โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัสี�  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  การกาํหนดวนั 

เวลา และสถานที�ในการประชุมดงักล่าว  บริษทัไดค้าํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นที�จะเขา้ร่วมประชุมเป็นหลกั 

และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ดงันี�  

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี 2562   บริษทัไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพยฯ์  ล่วงหน้า  52 วนัก่อนวนัประชุม  และไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทั  (www.samtel.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้ “การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” ทั� ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 32 วนั  เพื�อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล

ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  หลงัจากนั�นบริษทัจึงไดม้อบหมายให้บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) 

จาํกัด ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั  เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกับ         

ที�ปรากฎบนเวบ็ไซต์ให้กับผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  25  วนั  ซึ� งมากกว่าที�กฎหมายกาํหนด  โดยหนังสือนัดประชุม

ดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ  กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วม

ประชุม พร้อมทั�งไดแ้นบรายงานประจาํปี  หนังสือมอบฉันทะ  และเอกสารอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งมีรายละเอียดอย่างครบถว้น

และเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น  นอกจากนั�น ยงัไดป้ระกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพร์ายวนั

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 24 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั ตามที�กฎหมายกาํหนด 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะพยายามติดต่อกบันักลงทุนสถาบนั 

เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทั�งนี�  เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดก้าํหนดใหม้ีขั�นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความเท่าเทียมกนั

ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั  โดยในการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุม  บริษทัไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที�และเทคโนโลยีที�เหมาะสมและ

เพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า   1  ชั�วโมง โดยนาํระบบ 

Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน เพื�อความรวดเร็วในการแสดงผล  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น 9 ท่าน นอกจากนี�  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยพร้อมทั�งผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม 

เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในที�ประชุม  โดยประธานกรรมการ  ซึ� งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมไดแ้นะนํา

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  จาํนวนหุ้นทั�งหมดที�มีสิทธิออกเสียงให้ที�ประชุมทราบ  ซึ� งในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2562  มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 20 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 47 ราย 

รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น 67  ราย นอกจากนั�น เพื�อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัไดเ้ชิญผูรั้บ

มอบฉนัทะจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม รวมทั�งไดข้ออาสาสมคัร
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เพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้มีการชี� แจงวิธีการ

ลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุม รวมทั�งไดแ้จง้ผลของการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ

เรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ต่อจากนั�น 

ประธานที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระอื�น นอกเหนือจาก

ที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม บริษทัยงัไดจ้ดัใหม้ีบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

และไดต้รวจนบัคะแนนเสียง พร้อมทั�งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ  เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถาม ทั�งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการไดต้อบคาํถามของ

ผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน  รวมทั� งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที�สําคัญไวใ้นรายงานการประชุมด้วย 

นอกจากนั�น หลงัจากการประชุมเรียบร้อยแลว้ ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนบตัรลงมติให้กบัเจา้หน้าที�ของบริษทั 

เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุ้น  บริษทัไดม้ีการแจง้มติที�ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายในวนัทาํการถดัไป  

โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั�งที�เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย ในแต่ละวาระ  และไดจ้ดัทาํรายงาน

การประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม  คาํชี� แจงที�เป็นสาระสําคญั  คาํถาม  คาํตอบ

หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุปอยา่งครบถว้น ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ภายใน 

14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทั�งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 สิทธิในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ รวมทั�งการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ� งในสาม 

(1/3) และใหม้ีการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้�ตอ้งออกตามวาระสามารถ

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งได ้ ซึ� งผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

-     ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

-   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมด  เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่ง 

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น  ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

นอกจากการแต่งตั�งกรรมการแลว้  ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม

วาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนั�น  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง  บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

สาํหรับคณะกรรมการ  และคณะกรรมการชุดย่อยดว้ย  ทั�งนี�   บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแต่ละท่านที�เสนอ เขา้รับ

การเลือกตั�ง พร้อมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการชุดย่อย  ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้น

สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 
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 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัไดก้าํหนดใหม้ีวาระการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี  และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง  ซึ� งบริษัทไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกับผูส้อบบญัชีที�เสนอเข้ารับการแต่งตั�ง 

รวมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได ้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา    

บริษทัดูแลผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทั

ยงัไดน้าํขอ้มูลที�สาํคญั รวมทั�งข่าวสารต่าง ๆ ที�เป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร  

บริษทัมีการจดัสรรกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

ทั�งนี�  นอกจากสิทธิของผูถื้อหุน้ดงักล่าว บริษทัมิไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อสื�อสาร

ระหวา่งกนั   

หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม  และมีนโยบาย   

ถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  การรับส่วนแบ่งกาํไร 

การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร  ผลการดาํเนินงาน  และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง โดยหุน้ของบริษทัมีเฉพาะหุน้สามญัเท่านั�น  และกรณี

ที�ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  บริษทัไดส่้งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถ

ระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อ

และประวติัของกรรมการอิสระทั�ง  3  ท่านของบริษทั  เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น  รวมทั�งระบุถึงเอกสาร 

หลกัฐาน  และวิธีการมอบฉันทะ  ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  ซึ� งไดจ้ดัทาํทั�งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จาํนวน 20 ราย นอกจากนั�น ในการออกเสียงลงคะแนน 

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั�งกรรมการ  บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้น

ในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั�งนี�  ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� งที�ผา่นมา  บริษทัไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุ

ในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม  ซึ� งจะเป็นการลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้นอกจากนั�น บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้

เพื�อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “5. การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน” 

หมวดที� 3 การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ  ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั  และสร้างกาํไรให้กบับริษทั 

ซึ� งส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได ้ บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  ไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  

พนักงาน  ลูกค้า  คู่แข่ง  คู่ค้า  เจ้าหนี�   ตลอดจนสังคมและสิ� งแวดล้อม  โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติที�ครอบคลุมถึงสิทธิ  และ

ผลประโยชน์ที�ผูม้ีส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอย่างทั�วถึง รวมทั�งการจดัให้มีช่องทางสําหรับให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น 

หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัได ้ซึ� งไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัท  สําหรับกรรมการ  ผู ้บริหาร  และพนักงาน  ยึดถือปฏิบัติ  และได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

(www.samtel.com)  (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดใ้นหวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ”) 
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หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษ ัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ  ทั� งข ้อมูลทางการเงินข ้อมูลทั�วไปที�สําค ัญที�เ กี�ยวกับธุรกิจและ      

ผลประกอบการของบริษทั  ที�ตรงต่อความเป็นจริง  ครบถว้น  เพียงพอ  สมํ�าเสมอ  ทนัเวลา  อย่างทั�วถึงและเท่าเทียมกัน และ

แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทั รวมทั�งทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัในอนาคต เพื�อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็วในเรื�องต่าง ๆ อาทิ 

- จดัส่งรายงานทางการเงิน คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  และก.ล.ต. ภายในเวลาที�กาํหนด  โดยงบการเงินของบริษทัไม่มีรายการที�ผูส้อบบญัชี

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื�อนไข รวมทั� งไม่มีประวติัการถูกสั�งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

นอกจากนั�น เพื�อใหผู้ล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ�งขึ�น บริษทัไดแ้ผยแพร่ MD&A ทุกไตรมาสไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 

“โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้วัขอ้ “4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และกาํหนด

นโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที�มีการซื�อ 

ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และ ก.ล.ต. นอกจากนั�น ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร

ดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง  

ขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัในปี 2562 ดงันี�      

              จํานวนหุ้นสามัญที�ถือในบริษทั (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร 31 ธ.ค. 2561 

ซื�อในตลาด

หลกัทรัพย์

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป

ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 เพิ�ม (ลด) 

1. พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต ์ 100,000 - - 100,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

2. นายวิชยั   โภคาสมัฤทธิ�  100,000 - - 100,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน ์ - - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

4. นายขจรวฒิุ   ตยานุกรณ์ 500,000 - - 500,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

5. นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ 150,000 - - 150,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

6. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ 2,854,600 - - 2,854,600 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

7. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 1,650,010 - - 1,650,010 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

8. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ 50,000 - - 50,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

9.  นายจง                    ดิลกสมบติั 400,000 - - 400,000 -   

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 
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กรรมการ / ผู้บริหาร 31 ธ.ค. 2561 

ซื�อในตลาด

หลกัทรัพย์

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป

ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 เพิ�ม (ลด) 

10. นายพรชยั   กรัยวิเชียร 42,000 - - 42,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

11. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช 140,000 - - 140,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

12. นายสุชาติ ดวงทว ี 466,000 - - 466,000 - 

 คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

13. นายดิลกพฒัน์   นิศามณีวงศ ์ 15,000 - - 15,000 - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

14. นางอรุณลกัษณ์   ดิลกวณิช - - - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - 

- เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกับรายการเกี�ยวโยงกัน  เพื�อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างชัดเจน (ดูรายละเอียด

เพิ�มเติมในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”)   

นอกจากนั�น บริษทัยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี�  

1.   กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั� งแรกภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการหรือ 

ผูบ้ริหารตามแบบรายงานที�กาํหนด 

2. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลงตามแบบ 

รายงานที�กาํหนด 

3. รายงานการมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งจดัเก็บไวที้�เลขานุการบริษทั  และเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งสําเนาให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  7 วนัทาํการนบัจากวนัที�บริษทัไดรั้บรายงานดงักล่าว 

โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าว เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ไดแ้ก่  ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samtel.com) รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้ีบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลที�มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที�เหมาะสม

กบัหนา้ที�ความรับผดิชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมใหม้ีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการต่าง ๆ เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

บริษทัให้ความสําคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้การเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวข้อง             

จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี�  

1.  การเปิดเผยสารสนเทศ ทั� งที�เป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลที�ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ 

เชื�อถือได ้และทนัเวลา เพื�อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จะตอ้งจดัทาํขึ�นอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

3.  ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัที�ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4.  จดัใหม้บุีคคลผูรั้บผดิชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  
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บุคคลผูม้ีสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

1. ประธานกรรมการบริหาร 

2.  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

3.  ผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั 

4.  บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูที้�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารหรือใหสั้มภาษณ์ต่อสื�อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใด ๆ 

ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ดงันี� 

- รายงานประจาํปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทาํรายงานประจาํปีที�มีข้อมูลถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ์  ตลอดจนมีความชัดเจน  เพียงพอ  ที�จะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา  อาทิ

โครงสร้างขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างคณะกรรมการ  รวมทั�ง

การปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  

 - เวบ็ไซตข์องบริษทั 

คณะกรรมการตระหนกัดีวา่ ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก  รวดเร็ว  ผูถื้อหุ้นและผูที้�

เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูล  และน่าเชื�อถือ  ดงันั�น คณะกรรมการจึงได้

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  เกี�ยวกับบริษัทไวบ้นในเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samtel.com) ทั� งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  อาทิ  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  ข่าวที�บริษทั

เผยแพร่  งบการเงิน  รวมทั�งรายงานประจาํปี  (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) ซึ� งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้ 

- นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัตั�งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์  (Investor Relation)   เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ  ของ

บริษทักบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ และประชาชนทั�วไป ผา่นช่องทางต่าง ๆ  เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั การทาํโรดโชว ์

(Road Show)  การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศพัท ์ เป็นตน้  ทั�งนี�  ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน

ดงักล่าวไดที้�หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2502-6628 หรือส่งคาํถามผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที�  www .samtel .com หรือที�

อีเมล ์Dhilokpat.N@samtel.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติั ดงันี�  

จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 

2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั�ง 

5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 

7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื�อขายหุน้ที�บริษทัไดก้าํหนดไว ้
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นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้  บริษทัยงัไดจ้ดัประชุม

แถลงข้อมูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผูถ้ือหุ้น  นักลงทุน  นักวิเคราะห์  และประชาชนทั�วไป  โดยมี

คณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพื�อชี�แจงและเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่าง ๆ  

โดยในปี 2562  บริษทัมีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์  นักลงทุน  เป็นระยะ ๆ  อย่างสมํ�าเสมอ  ตามแผนงาน  ซึ� งสรุปได้

ดงันี�  

 -   กิจกรรมพบปะนกัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และกิจกรรมโรดโชว ์   จาํนวน 11 ครั� ง 

- การแถลงข่าวเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทั  จาํนวน   5   ครั� ง 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ  บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ  รวมทั�งการปฏิบติัหน้าที�ในปีที�ผ่านมาของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และสูง

เพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ด ้ กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบ

เพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี  เสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั   

ทั�งนี�   บริษทัไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  รวมทั�งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี  (แบบ 56-2 

หรือ Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั  ซึ� งสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ 

“โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้วัขอ้ “4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย  และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฎ

ในรายงานประจาํปี   โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยุทธ์และนโยบายหลกัของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ�นตาม

มาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม   และถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ  และ

ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระ  สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา  มีคุณสมบติัที�ไดรั้บการยอมรับ และไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการดาํรงรักษาไวซึ้�งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูลทาง

บญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้�งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน  เพื�อป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต

หรือดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั  ในการนี� คณะกรรมการไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และระบบการควบคุมภายใน  รวมทั�งไดแ้สดง

ความเห็นเกี�ยวกับเรื�องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ� งปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี  นอกจากนั�น

คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัไวใ้นรายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) ดว้ย    

หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายเกี�ยวกบัความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการในเรื�องต่าง ๆ อาทิ องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทั�งบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี�  



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 74 

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย กรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส                  

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั�งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษทั อาทิ ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นกฎหมาย และดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการ โดยมิไดม้ีการกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด อนัจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของบริษทับรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ที�กาํหนดไว ้ ซึ� งกรรมการของบริษทัทั�ง 9 ท่าน มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบติัของกรรมการบริษทัตามที�ไดก้าํหนดไว้

ในหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” นอกจากนั�น  กรรมการทั�ง  9 ท่าน  ยงัไดอุ้ทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าที�

กรรมการอย่างเต็มที�  โดยสามารถดูไดจ้ากจาํนวนครั� งในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  ในหัวขอ้  “5.5.4)      

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย” 

5.2) ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญัในการกาํกับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

ดงันั�น เพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน  บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั  และประธาน

เจา้หน้าที�บริหาร  มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั  โดยประธานกรรมการของบริษทั  เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ  กบัฝ่ายบริหาร  โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหารมี

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที� ดงันี�  

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1.   การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มั�นใจไดว้่า การปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2.   การดูแลใหม้ั�นใจวา่ กรรมการบริษทัทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที�มีจริยธรรมและการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3.   การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และมีมาตรการที�ดูแลใหเ้รื�องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.   การจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการบริษทั จะอภิปรายปัญหาสําคญักัน

อยา่งรอบคอบโดยทั�วกนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที�รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5.   การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษทัที�เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 

 บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

1.   บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั เพื�อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ  นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกบัคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทั ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทั 

เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใด ๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบใหป้ระธานเจา้หน้าที�บริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ 

หรือมอบอาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร สามารถ

อนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�น

ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที� เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที�

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ� งในจาํนวนดงักล่าวมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ที�มีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหาร

และปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด โดยมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระ

และเป็นกลาง เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจ

การดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานเจา้หน้าที�บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน 

โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทั    

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบัน  ประกอบดว้ยกรรมการที�มีประสบการณ์  ความรู้และความชาํนาญจาก

หลากหลายสาขา จาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

- กรรมการที�เป็นอิสระ   จาํนวน   3  ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั�งคณะ) 

- กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร   จาํนวน       4 ท่าน   

-  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร  จาํนวน     2  ท่าน   

ทั�งนี�  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน คือ นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ เป็นผูม้ีประสบการณ์การทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกับ

ธุรกิจของบริษทั และมีกรรมการอิสระที�เป็นผูห้ญิง 1 ท่าน คือ นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว  เพื�อให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถมั�นใจไดว้่า  กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที�ในฐานะ

ตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม 

 บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษทัไดม้ีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั  และประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที�จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่าย  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด  ไม่ดาํเนินการใด ๆ  ที�เป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกับ

ผลประโยชน์ของบริษทั  และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี  ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 

และความซื�อสัตยสุ์จริต  ทั�งนี�   ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนกฎหมาย  หลกัเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ส่วนประธานเจา้หน้าที�บริหารทาํหน้าที�

เป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะเจา้หน้าที�บริหารของบริษทัในการบริหารจดัการ  และควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการ   

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั 
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5.3) การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

 นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด “นโยบาย” ในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการบริษทั ทั�ง 9  ท่าน  ไม่มี

ท่านใดที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นเกิน  5  บริษทั  ซึ� งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของ

บริษทัสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้เกินกวา่นโยบายที�กาํหนดไว ้

 นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยกาํหนดให้

ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น  จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ

เพื�อพิจารณาอนุมติั  ทั�งนี�   ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกบับริษทั  หรือเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษทั 

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอย่าง

โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “3. การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง” 

5.5) ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา 

5.5.1) การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจไวอ้ย่างชัดเจน โดยไดเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวใ้น “นโยบาย

และภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใตห้ัวขอ้ “วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร ค่านิยม เป้าหมายในการ

ดาํเนินงาน และกลยทุธ์ขององคก์ร” 

การติดตามดูแลในเรื�องจริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษัทได้มีการสื�อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อีกทั� ง บริษัทยงัได้

กาํหนดให้เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนที�จะตอ้งรับทราบ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกาํหนดของบริษทั โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบ ัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 

เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบัที�จะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษา 

ในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกี�ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนดไว ้โดยคาํแนะนาํ

ดงักล่าวจะตอ้งอยู่บนพื�นฐานของกฎหมาย ไม่ขดัต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และจะตอ้ง

ไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอีกดว้ย นอกจากนี�  

ทางบริษทัยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ในกรณีที�ปรากฎเหตุว่ามีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผูบ้ ังคับบัญชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณี

เพื�อให้มีการแกไ้ขหรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแลว้แต่กรณี ทั�งนี�  ผูที้�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย 

และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั�นขดัต่อกฎหมาย 

นอกจากนั� น เพื�อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ

สอดคลอ้งกับการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั ในปี 2562 บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลเรื�องจริยธรรม

ธุรกิจ เพื�อให้ผูบ้ริหารของบริษทัทาํการประเมินตนเอง ว่าไดม้ีการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจที�บริษทักาํหนดไว้

ครบถว้นหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งหัวขอ้การประเมิน

ออกเป็น 17 หวัขอ้ ดงันี�  
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1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

4. จรรยาบรรณของพนกังาน 

5. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

6. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 

7. นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี�  

8. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

9. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

10. นโยบายการฟอกเงิน 

11. นโยบายดา้นภาษี 

12. นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

13. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

14. ความรับผดิชอบต่อชุมชน 

15. ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

17. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  

จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทั�ง 17 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัที� ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 99.94  

อนึ� ง บริษทัยงัมีอีกช่องทางหนึ� งในการรับแจง้เบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี�ยวกับการกระทาํผิด

กฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษทัไดก้าํหนด

ขั�นตอนและวธีิการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียดในหัวขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” 

เรื�องขั�นตอนและวธีิการ “การแจง้เบาะแสและการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส” 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดและทบทวนวสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด 

ไม่ดาํเนินการใด ๆ ที�เป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลกั

จริยธรรมที�ดี ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั� งนี�  ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้

บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล 

รวมทั�งมีการติดตามการดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมํ�าเสมอ

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ทั�งนี�  บริษทัได้เผยแพร่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั� งนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง และจริยธรรมธุรกิจไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samtel.com และไดเ้ปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีแลว้ โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทาํหน้าที�สอดส่องดูแลให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัให้มีการสื�อสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคน ในองคก์ร

ไดรั้บทราบและเขา้ใจ เพื�อขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจดัประชุมผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการขึ�นไป         

ปีละ 2 ครั� ง และสื�อสารกบัพนกังานทุกคนในองคก์รผา่นสื�อต่าง ๆ เช่น อีเมลภ์ายในบริษทั ภาพพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

การติดขอ้ความไวต้ามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ลิฟตข์องบริษทั และสื�อออนไลน์อื�น ๆ ภายในบริษทั 

5.5.3) การแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื�อกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อช่วยในการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั  และช่วยแบ่งเบาภาระของ

คณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื�องต่าง ๆ  ที�สําคญัต่อบริษทั  โดยคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัมีทั�งหมด 6 คณะ ดงันี�  

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริหาร   

- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   

- คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

สําหรับรายละเอียดบทบาท  ภาระหน้าที�  ความรับผิดชอบ  และองคป์ระกอบของแต่ละคณะไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้  

“2. คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนั�น  คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย  และ

เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด  

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการบริษทัไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้

หากมีรองประธานกรรมการบริษทัอยูใ่นที�ประชุม ใหร้องประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม 

แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษทั หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั�นหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได ้

ใหก้รรมการบริษทัซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหนึ�ง ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม  

บริษทักาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการบริษทัจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษทัคนหนึ�งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี�ขาด

ของที�ประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื�องนั�น ทั�งนี�  ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด  

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั� ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความ

จาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่าน

ทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ� งในหนังสือเชิญประชุม

มีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทั

จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับ

คณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทั

ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั�น หากกรรมการท่านใด
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ประสงค์ ที�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

เพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�น ๆ 

ทั�งนี�  ในการประชุมแต่ละครั� งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง โดยในปี 2562 ที�ผา่นมา คณะกรรมการบริษทัมีการ

ประชุมทั�งสิ�น 6 ครั� ง ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  

รายชื�อกรรมการ ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั�งแต่ 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั�งหมด 

(ครั�ง) 

1. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์ เมษายน 2551 11-8 6/6 

2. นายวชิยั โภคาสัมฤทธิ�  เมษายน 2554 8-8 6/6 

3. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์ เมษายน 2551 11-8    5/6 (1) 

4. นายขจรวฒิุ    ตยานุกรณ์ เมษายน 2547 15-8 6/6 

5. นายศิริชยั       รัศมีจนัทร์ กรกฎาคม 2541 21-6 6/6 

6. นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์ กรกฎาคม 2539 23-5 6/6 

7. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ กรกฎาคม 2539 23-5 6/6 

8.   นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ เมษายน 2559 3-8       4/6 (1) (2) 

9. นายจง   ดิลกสมบติั มกราคม 2555 7-11  6/6 

หมายเหต:ุ (1) ติดภารกิจสาํคัญในต่างประเทศ 

 (2) ติดภารกิจสาํคัญในประเทศ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ซึ� งสรุป

สาระสาํคญัของเรื�องที�พิจารณาไดด้งันี�  

- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้รายยอ่ย และการส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2562 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2561 และผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษทั ประจาํปี 2561 

และพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 

2562 และการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษทั ประจาํปี 2562 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการ

ประชุมครั� งก่อน 

- รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- รับทราบสรุปสถานะวงเงินและการกูย้มืเงินของกลุ่มบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

- รับทราบการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ Online (แบบ 246-2 Online) 

- พิจารณาผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และผลการดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2562 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

- พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

- พิจารณาอนุมติัวสัิยทศัน์ พนัธกิจ รวมทั�งแผนการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปี 2563 

- พิจารณาใหค้วามเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ทุกวาระก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
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- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2562 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

- พิจารณาการแต่งตั�งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาอตัราการขึ�นเงินเดือนประจาํปี 2563 การกาํหนดโบนัสประจาํปี 2562 และนโยบายการจ่ายโบนัส 

ประจาํปี 2563 

- พิจารณากาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2563 

- พิจารณาการประกนัความรับผดิชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที�ของบริษทั 

- พิจารณาการเปลี�ยนแปลงวธีิการคาํนวณอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัในกลุ่มสามารถ 

- พิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

- พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

- พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื�อง

วตัถุประสงคข์องบริษทั 

 ทั�งนี�  ไดม้ีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการ พร้อมทั�งใหค้ณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้  

2) คณะกรรมการชุดย่อย 

 ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อย มีจาํนวนครั� งในการประชุม และประวติัการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

 แต่ละท่าน สรุปไดด้งันี�   

รายชื�อ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั�งหมด 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ 

      บริหาร 

คณะกรรมการ 

 กํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการ

พฒันา 

เพื�อความยั�งยืน 

1. พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต ์ 4/4   3/3   

2. นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ�   4/4  2/2 3/3   

3. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน ์         3/4 (1)     1/2 (1)    2/3 (1)   

4. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์    2/2    

5. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์    2/2    

6. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์   11/11   3/3  

7. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์       10/11 (1)   3/3  

8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์          8/11 (1)(2)   3/3  

9. นายจง ดิลกสมบติั       10/11 (1) 2/2  3/3 4/4 

10.นายพรชยั     กรัยวิเชียร  11/11    4/4 

11.นางสาวโชติกา    กาํลูนเวสารัช  11/11    4/4 

12.นายสุชาติ  ดวงทว ี  11/11    4/4 

13.นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์  11/11    4/4 

14.นางนิศาชล อุดมวงศว์ิวฒัน ์      4/4 

15.นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ      4/4 

หมายเหต:ุ (1) ติดภารกิจสาํคัญในต่างประเทศ 

(2)     ติดภารกิจสาํคัญในประเทศ   
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ทั�งนี�  รายละเอียดการพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ในรอบปี 2562 

ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ� งอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 (แบบ 56-2 หรือ 

Annual Report) 

3) การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี 2562 กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไดม้ีการประชุมระหว่างกนัเองก่อนหรือหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทุกครั� ง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยูด่ว้ย เพื�ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ 

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการและพนักงาน เพื�อยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน (สามารถดูรายละเอียดเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้�หวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ”) 

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

(สามารถดูรายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน การบริหารจดัการความเสี�ยง และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั”) 

5.8) การบริหารความเสี�ยง 

(สามารถดูรายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน การบริหารจดัการความเสี�ยง และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั”) 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั� งคณะ 

ประจาํปี 2562 เพื�อมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี โดยบริษทัไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทั ซึ� งแบบ

ประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2562 

เมื�อวนัที�  13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื�อการ

ประเมินผล ซึ�งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการ 

 การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั�งคณะ ในรอบปีที�ผา่นมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทั

ทั�ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั�ง 6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.22  

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

ประจาํปี 2562 เพื�อใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่าง

ต่อเนื�อง โดยบริษทัไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริษทั ซึ� งแบบประเมิน

ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 

พฤศจิกายน 2562 และไดม้ีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัเพื�อการประเมินผล ซึ� งแบบ

ประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  
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 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 การพฒันาตนเอง 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทั

ทั�ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั�ง 4 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.84  

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีที�ผ่านมา ว่ามีการปฏิบติัตามแนว

ทางการปฏิบติัที�ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จึงไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลดงักล่าว โดยบริษทัไดน้าํ

แบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษทั ซึ� งแบบประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และได้

มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการตรวจสอบเพื�อการประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องต่าง ๆ ดงันี�  

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 การพฒันาและการฝึกอบรม 

 กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที�ผา่นมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั�ง 3 ท่าน ในภาพรวม

ทั�ง 6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 99.42 

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2562 

ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื เพื�อนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพฒันาการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และเป็นไปตามหน้าที� ความรับผิดชอบที�

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริษัท ซึ� งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และไดม้ีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบั

กรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื�อการประเมินผล ซึ�งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 การพฒันาและการฝึกอบรม 

  ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีที�ผา่นมา ในภาพรวมทั�ง 4 หวัขอ้ มีดงันี�  

  1.  คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 94.36   

  2.   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 98.95 

  3.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 99.58 
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  4.  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.54 

  5.  คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดมีาก คิดเป็นร้อยละ 85.42 

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร ประจาํปี 

2562 เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และไดม้ีการจดัส่งแบบ

ประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทั เพื�อการประเมินผล ซึ�งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  

 ความเป็นผูน้าํ 

 การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 

 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 

 การสืบทอดตาํแหน่ง 

 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหารในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษัททั� ง 8 ท่าน                    

ในภาพรวมทั�ง 9 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.94  

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัท 

เพื�อใหเ้ลขานุการบริษทัไดพ้ฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัดว้ย โดยใช้

แบบประเมินที�ได้รับการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 

6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และไดม้ีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทั เพื�อการ

ประเมินผล ซึ�งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  

 ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทั 

 การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ 

 การติดต่อและประสานงาน 

 การจดัเก็บเอกสาร 

 การจดัประชุม 

 การกาํกบัดูแลกิจการ 

  ผลการประเมินเลขานุการบริษทั ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัทั� ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั� ง            

6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.46  

5.10)  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

 การพฒันากรรมการ 

บริษทักาํหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั� งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ เพื�อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลที�จาํเป็น

อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบติัหน้าที� โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ  เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หนา้ที�ของกรรมการใหม่ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็น

ผูป้ระสานงานในเรื�องต่าง ๆ ดงันี�    
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- เรื�องที�ควรทราบ: ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหน้าที� กฎหมายที�ควรทราบ 

ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

- ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ: แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงาน ดา้นต่าง ๆ ของบริษทั 

- จดัใหม้ีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หน้าที�บริหาร เพื�อสอบถาม

ขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม ในปีที�ผ่านมาบริษทัไม่มีการแต่งตั�งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัเพิ�มเติม บริษทัจึง

มิไดม้ีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปี 2562 

นอกจากนั�น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ  บริษทัยงัสนับสนุนให้กรรมการทุกคน

ได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าที�กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี�ยวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสี�ยง และสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั�งไดรั้บทราบขอ้มูลที�เป็น

ปัจจุบนัอยา่งสมํ�าเสมอ อีกทั�ง ยงัไดส้นบัสนุนใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการ 

ซึ�งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  โดยเฉพาะหลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 

(Director Certification Program - DCP)  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั�งหลกัสูตรอื�น ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั ซึ� งกรรมการบริษทั 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลกัสูตร DCP และกรรมการ 6 ท่าน 

ผ่านการอบรมหลกัสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษทัจะนาํส่งหลกัสูตรการอบรมที�จดัโดยสถาบนัต่าง ๆ ให้กับ

คณะกรรมการ เพื�อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ� งในปี 2562 

มีกรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพิ�มเติม ดงันี�  

กรรมการ หลกัสูตรอบรม 

1. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์  หลกัสูตรสื�อสุขภาพ รุ่นที� 2 (สส. 2) ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์  

2. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์  หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที� 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่

ไปกับการเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ�น อีกทั�ง 

เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสาย

วิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที�

ดาํเนินการทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

(สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอบรมของผูบ้ริหาร ไดใ้น “โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้วัขอ้ “5. บุคลากร”)   

9.1.2 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัไดม้ีการดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สําหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และเป็นไปอย่างมี

มาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั�งครอบคลุมในเรื�องของการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ รายการระหว่างกนั การปฏิบติัตาม

กฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัทุกคน  

มีหน้าที�ตอ้งปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั�งแต่ปี 2548 ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั�งไดเ้ผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื�อใหพ้นกังานบริษทัและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึงหลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซึ� งไดม้ี
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การทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี โดยฉบบัที�ใช้อยู่ในปัจจุบันไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท       

เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษทัจะครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ดงันี�  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน เพื�อยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงันี�  

1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

2. กรณีที�กรรมการหรือพนักงานไดม้ีการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทั บริษทัจะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัไดก้ระทาํ

กบับุคคลภายนอก ซึ�งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั�นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่ใช้โอกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการทาํ

ธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทั หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื�อขายหุน้ของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อประโยชน์

ในการซื�อขายหุน้ของบริษทั 

5. ระหวา่งที�ปฏิบติังานให้บริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้ พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือว่าเป็น

ความลบัของบริษทั เพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั�งสิ�น ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน ขอ้มูล

ธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั เป็นตน้ 

โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ�น บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูที้�เกี�ยวขอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ซึ� งคณะกรรมการบริษทัไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั� ง รวมทั�งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผย

รายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสําหรับรายการที�

เกี�ยวโยงกนั กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุมเพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติ

ทั�งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ือหุ้น ทั�งนี�  รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั      

ที�เกิดขึ�นในปี 2562 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั” 

 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมี

นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน   

สิทธิในการแสดงความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

และการส่งคาํถามล่วงหน้า ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน    

ที�สําคัญ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สมํ�าเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที�ผูถื้อหุ้นของบริษัทได้รับไดแ้สดงไวใ้น 

“หมวดที� 1 สิทธิของผูถื้อหุน้”   

 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั  เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ

บรรลุเป้าหมายของบริษัท  บริษทัจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที�เป็นธรรมทั�งในด้านโอกาส  ผลตอบแทน  การแต่งตั�ง 

โยกยา้ย  และสวสัดิการที�เหมาะสม  อาทิ การจดัให้มีพยาบาลอยู่ประจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคารสํานักงานของบริษทั 

โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษาพนักงานที�เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วนั รวมทั� งจดัให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่

พนักงาน (กรณีผูป่้วยนอก) ที�เขา้รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั�งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะไดรั้บ
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อตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนกังาน ทั�งนี�  ในปี 2562 มียอดจาํนวนเงินที�พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย

ไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวรวมเป็นเงินทั�งสิ�น จาํนวน 2.05 ลา้นบาท อีกทั�ง บริษทัยงัจดัให้มีการทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม 

(กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนักงานของบริษทั ผ่านบริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกัด (มหาชน) อีกดว้ย นอกจากนั�น 

บริษทัยงัจดัใหม้ีการประกนัชีวติหมู่ใหก้บัพนกังานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจาํปี  กองทุน

สํารองเลี�ยงชีพ  เพื�อเป็นหลกัประกนัความมั�นคงในชีวิตการทาํงาน โดยใชชื้�อกองทุนว่า “กองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนกังาน

เครือสามารถ ซึ�งจดทะเบียนแลว้” มีประกนัสังคมใหก้บัพนกังาน เงินกูย้มืกรณีประสบอุบติัภยัหรือการเจบ็ป่วย เงินช่วยเหลือ

กรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเยี�ยมไขพ้นกังาน เยี�ยมพนกังานคลอดบุตร การจดัให้มีสถานที�ออก

กาํลงักาย (Fitness Center) รวมทั�งส่วนลดในการซื�อผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้  

บริษทัยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง  ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอในทุกระดบั  ทั�งการจดัอบรม

ภายในบริษทั  การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทั รวมทั�งบริษทัยงัไดใ้ห้การ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน  เพื�อเป็นการเพิ�มพูนความรู้และทกัษะให้กบัพนักงาน (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติม

เกี�ยวกบัการอบรมของพนกังานไดใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้วัขอ้ “5. บุคลากร”)  

 นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในความปลอดภยัในชีวติและสุขอนามยัของพนกังาน โดยกาํหนดนโยบาย ดงันี�  

1. บริษทัจะมุ่งมั�น พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนักงานให้สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย 

2. บริษทัจะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติ และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 

3. บริษทัจะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วย อนัเนื�องจาก

การทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนักงาน รวมทั�งการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก

ในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และเหมาะสมในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั�น

ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกจากนั�น บริษทัยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี�  

1. แต่งตั�งเจา้หนา้ที�ความปลอดภยั และผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั เพื�อรับผิดชอบดูแล และติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูกจิตสํานึก

พนักงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั�งการอบรมดา้นสุขภาพ โดยจดั

สัปดาห์สุขภาพ และจดัสัปดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 

4. ใชร้ะบบสแกนลายนิ�วมือเขา้-ออกประตูสาํนกังานเฉพาะผูม้ีสิทธิเขา้-ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

พนกังานและบริษทั 

5. จดัใหม้ีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และบริการทางการแพทยเ์บื�องตน้ในทุกสาํนกังาน 

6. จดัใหม้ีการตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 

7. จดัใหม้ีสถานที�ออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั�งภายในและภายนอกบริษทั เพื�อส่งเสริม

สุขภาพของพนกังาน 
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ขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานในปี 2562 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

สายธุรกจิ จํานวนครั�งการเกดิอุบัติเหตุจนถึงขั�นหยุดงาน 

ในปี 2562 

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม 

(Network Solutions) 

- 

2. สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT  

(Enhanced Technology Solutions) 

- 

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ 

(Business Application) 

- 

ทั�งนี�  บริษทัไดม้ีการอบรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่าน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ� งจรรยาบรรณดงักล่าวก็ไดถู้กบนัทึกไว้

ในระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกับการทาํงานของบริษทัเพื�อถือปฏิบติั  โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) 

 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษทัมีนโยบายให้ความสําคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั�นใจอย่างต่อเนื�องให้กับลูกคา้  และได้

กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการ

ของบริษทัให้มีคุณภาพ  และมีความทนัสมยัอยู่เสมอในราคาที�เป็นธรรม เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้  รวมทั�งการ

จดัหาผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ที�ผลิตจากโรงงานที�ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดยในปี  2562 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้ีการพฒันาผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพต่าง ๆ เพื�อใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น อาทิ 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ไดใ้ห้บริการแบบบูรณาการครบวงจรให้กบักลุ่มลูกคา้องค์กรธุรกิจ เพื�อบริการแก่

ลูกคา้ปลายทาง และหน่วยงานภาครัฐเพื�อให้บริการต่อผูใ้ชง้าน โดยมีการจดัตั�งศูนยบ์ริการทั�วประเทศ ซึ� งอยู่ในความดูแล

ของบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั เพื�อความคล่องตวั สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้

ทางดา้นเทคโนโลยีสื�อสาร สารสนเทศ และดิจิทลั ดว้ยศูนยบ์ริการรวมทั�งสิ�น จาํนวน 30 แห่งครอบคลุมทั�วประเทศ 

และบริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ที�ให้บริการรับแจง้และวิเคราะห์เหตุขดัขอ้งให้กบัลูกคา้ตลอด 

24 ชั�วโมง นอกจากนี�  ยงัคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 เพื�อการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานที�มีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ 

-  บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั ไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพ

งานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้ระบบงานได้รับความเชื�อมั�นของลูกคา้ยิ�งขึ� น รวมถึงการรักษาและ

ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001 เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บงานและบริการที�มีคุณภาพสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

-  บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยหน่วยงานบริหารการปฏิบติัการสนามบิน (Airport Operation Management) ไดรั้บ

มาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อยกระดบั

คุณภาพบริการ เช่น การใหบ้ริการระบบตรวจสอบและคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กบับริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) อนัจะส่งผลในการเพิ�มความเชื�อมั�นและความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ นอกจากนี�  บริษทัยงัมีนโยบายรักษา

คุณภาพการใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ISO 9001 และดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานตามมาตรฐาน CMMI  Level 3 

- บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั ไดย้กระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการลูกคา้

ผา่นระบบ CRM และเพิ�มทกัษะความชาํนาญของวิศวกรดว้ย Certificate มาตรฐานในระดบัสากล รวมถึงเพิ�มอุปกรณ์

เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย เพื�อรองรับการใชง้านที�เพิ�มขึ�นและยกระดบัความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้  
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-  บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกัด ยงัคงเน้นการพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะดา้น สําหรับผลิตภณัฑ์หลกั เช่น 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์และยงัมีการจดัอบรมพนักงานเป็นการภายใน เพื�อถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทาํให้พนักงานมีศักยภาพในการสนับสนุนงานและพฒันาปรับปรุงคุณภาพ

ระบบงานทั�งในส่วนที�เป็นผลิตภณัฑห์ลกั และงานที�ส่งมอบและใหบ้ริการกบัลูกคา้  

-  บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกัด พฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานที�มีคุณภาพ โดยบริษทัไดม้าตรฐาน CMMI Level 3 

และมีการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งต่อเนื�อง 

-  บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั ไดย้กระดบัการให้บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัไซเบอร์ โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

27001: 2013 ที�เป็นมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการความมั�นคงปลอดภยั เพื�อเสริมสร้างความมั�นใจในบริการศูนยเ์ฝ้า

ระวงัภยัไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center) ใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

-  บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ไดพ้ฒันาสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�มีจุดเด่นในการนาํเสนอในรูปแบบมลัติมีเดีย และพฒันา

บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัองคก์รธุรกิจชั�นนาํต่าง ๆ โดยไดม้ีการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั�งในส่วน

นักออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทาํให้การออกแบบสื�อ ซึ� งรวมถึงสื�อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ� งเป็นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้มีคุณภาพ   

ทาํใหก้ารส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นที�พึงพอใจของลูกคา้ นอกจากนี�  ยงัมีการพฒันาสื�อและแอปพลิเคชนับน

อุปกรณ์สื�อสารพกพา เพื�อเพิ�มความสะดวกใหก้บัลูกคา้ที�ตอ้งการ 

-  บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ไดพ้ฒันา Posnet e-Receipt Platform (PRP) ซึ� งเป็นระบบที�รองรับการใชง้าน Electronic Slip 

และ Electronic Signature ทาํให้สามารถจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้เพื�อให้ธนาคารและร้านคา้ผูใ้ชง้านประหยดั

ค่าใชจ่้ายมว้นกระดาษสาํหรับพิมพ ์Sales Slip ไดม้าก และช่วยใหก้ารสืบคน้รายการขายทาํไดง่้ายและรวดเร็วขึ�น รวมถึง

มีระบบรายงานยอดขายและสินคา้คงคลงั (Inventory) ที�ช่วยเพิ�มความสะดวกใหก้บัร้านคา้ 

-  บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ไดข้ยายองคค์วามรู้ของพนกังานใหค้รอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ Run 

SAP Like a Factory อีกทั�ง ยงัไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมในสาขาวชิาต่าง ๆ ที�จาํเป็นอย่างต่อเนื�อง จนไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานจากบริษัท SAP และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการบริหารโครงการจาก Project Management 

Institute (PMI) เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่บุคลากรของบริษทัสามารถใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐานสากล 

 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติักบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเร็จทางธุรกิจที�สําคญัประการหนึ� งดว้ยความ

เสมอภาค  และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั   และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั

โดยในการคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างโปร่งใส  มีระบบ  และมีมาตรฐาน   มีการพฒันา และรักษาสัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่คา้

และคู่สัญญา เยี�ยมเยยีนคู่คา้อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น  และมีความเชื�อถือซึ� งกนัและกนั ไม่รับผลประโยชน์ใด  ๆ

เป็นส่วนตวัจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาที�เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่คา้เขา้ใจผิด หลีกเลี�ยงการซื�อ

สินคา้ และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และติดตามข่าวสารว่าคู่คา้ละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าว บริษทัจะหลีกเลี�ยงการซื�อสินคา้ 

และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�มพีฤติกรรมดงักล่าว อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทั�งนี�  บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้

อย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ที�มีมาตรฐานเพื�อเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย (Approved Vendor List) และมีการ

เปรียบเทียบราคาก่อนการสั�งซื�อ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑที์�มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภ้ายใตม้าตรฐานสากลทั�ง 

ISO 9001 และ CMMI ทั�งนี�  บริษทัยงัมีนโยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทาํดงักล่าว 

รวมทั�งคู่คา้ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ�งตอบแทนใด ๆ ที�ผิดกฎหมายจากบริษทั นอกจากนี�  คู่คา้จะตอ้งไม่ให้ของ

กาํนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่คา้ นโยบาย

ดงักล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ริหารภายใตเ้อกสาร และรายการประกอบ ทั�งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที�เป็น

กลางทั�งภายใน และภายนอกองคก์ร 
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 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี� 

บริษทัยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวนิยั เพื�อสร้างความเชื�อถือใหก้บัเจา้หนี�  โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญา 

ขอ้ตกลง และเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ตกลงกบัเจา้หนี� ไวอ้ยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติั

ตามเงื�อนไขแห่งสัญญาที�ตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโนม้ที�จะไม่สามารถชาํระหนี�  หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัจะแจง้ให้

เจา้หนี�ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั�ง ยงัไดก้าํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดย

คาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ� งรวมถึงเจา้หนี�  ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานให้

คณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษทัอย่างรอบคอบและ

เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัมนีโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี และไดก้าํหนด

แนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย

วธีิการที�ไม่สุจริต ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้ไดรั้บ

ผลกระทบในเชิงลบ อนัเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษทั และไม่กระทาํการใด ๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้  

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัที�อาจเกิดขึ�น

จากการปฏิบติังาน และการติดต่อกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทัย่อย  และบริษทั

ร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพื�อให้พนักงานใชเ้ป็น

แนวทางปฏิบติั ทั�งนี�  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชนั บทลงโทษ และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “การควบคุมภายใน การ

บริหารจดัการความเสี�ยง และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” 

 นโยบายการฟอกเงิน 

  บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญั และยดึถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัจะยึดมั�น

ตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกี�ยวกับพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

และที�แกไ้ขเพิ�มเติมอยา่งเคร่งครัด 

 นโยบายด้านภาษี 

บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี�  

1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 

2. ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  

3. ดาํเนินการใหม้ีการประเมินความเสี�ยง ที�อาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง 

 นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

บริษทัตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันาที�จะนําไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยืนของธุรกิจ ซึ� งจะต้องพฒันาควบคู่ไปกับการ

คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื ดงันี�  

1.    ดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใด ๆ  ที� เกี�ยวขอ้ง

กบัการพฒันาเพื�อความยั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  
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2.  สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบติังาน และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตวั

เพื�อทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนส่วนรวม 

3.  ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดบัของบริษทั  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางร่วมกันในการพฒันาเพื�อความยั�งยืน และดูแล

 รับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มใหท้ั�วถึงทั�งองคก์ร 

4.  ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื�อสังคมและสิ� งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที� เกี�ยวข้องกับการพัฒนา

 เพื�อความยั�งยนื 

นอกจากนี�  บริษทักาํหนดใหม้ีการจดัทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน) โดยเริ�มจากการ

เขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ� งในรายงานประจาํปี หากบริษัทมีความพร้อมมากขึ�นให้พิจารณาการจัดทาํรายงานแยกจาก

รายงานประจาํปี 

บริษทักาํหนดแนวปฏิบติัในความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ดงันี�  

 ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน 

บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่า   บริษทัอยู่รอดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม  ดงันั�น บริษทัจึงไดคื้น

กาํไรส่วนหนึ�งใหแ้ก่สังคม โดยไดจ้ดังบประมาณส่วนหนึ�งจากรายไดข้องบริษทั เพื�อสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม  และ

กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน  หรือสิ�งของ

แก่กิจกรรมที�ธาํรงไวซึ้�งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที�ดีในการ

ใหก้ารอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนาอย่างสมํ�าเสมอ  ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา  การพฒันาความรู้ทาง

วิชาชีพ  ความสามารถทางด้านกีฬา  การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส  การช่วยเหลือผูป้ระสบภัยต่าง ๆ  อย่างสมํ�าเสมอ 

นอกจากนั�น บริษัทยงัได้เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ใกล้ชิดกับชุมชนที�อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้าง

สัมพนัธ์ที�ดีกบัองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี และ

สามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยั�งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษทัยงัไดก้าํหนด

แนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ และส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผา่นโครงการและกิจกรรมสร้างสรรคที์�ให้

ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นหัวขอ้ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยนื)”   

 ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั  รวมทั�งการ

เป็นพลเมืองดี  ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  หรือข้อบงัคับต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  รับผิดชอบต่อสังคม      

ในการใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาด  พร้อมทั�งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื�อง  โดยมี

นโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื� องสิ� งแวดล้อม และได้มอบหมายให้ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลจดัอบรมใหก้บัพนกังานต่อไป เพื�อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม

ในการปฏิบติัหน้าที�อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสาํนึกดา้นสิ�งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม

ที�พนกังานมีส่วนร่วม รวมทั�งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการ

สิ�งแวดลอ้มบริษทั เพื�อเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานมีการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องผา่นสื�อต่าง ๆ  เช่น ผา่นทาง e-mail  ติดบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ การประกาศผา่นเสียงตามสายของบริษทั เป็นตน้ ในปี 2562 บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาสินคา้และบริการ 

โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภยัทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งการนาํเสนอบริการทางดา้นการ

สื�อสารโทรคมนาคมที�ใส่ใจสิ�งแวดลอ้มและสนับสนุนการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าแก่องคก์รภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ       

ที�มีวสัิยทศัน์สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 

 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 91 

- โครงการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน แสงอาทิตยแ์ละกกัเก็บพลงังาน

ไฟฟ้า) ในพื�นที�โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 4 แห่ง คือ ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว, ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี และ

ตาํบลเกาะยาวใหญ่, ตาํบลพรุใน อาํเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา 

- โครงการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคาร ของสาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต 

- โครงการติดตั�งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอตัโนมติั (Automatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ�งช่วยให้

ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่สามารถอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าในขณะนั�นได ้จึงสามารถบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได ้

นอกจากนั�น บริษทัยงัไดจ้ดักิจกรรม เพื�อกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รใหใ้ส่ใจสิ�งแวดลอ้มและใชท้รัพยากร

อย่างรู้คุณค่า ผ่านสื�อภายในและโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังานที�จัดขึ� นอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2562 มีการ

ปรับเปลี�ยนรูปแบบใหน่้าสนใจสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดผา่น 4 โครงการหลกั ดงันี�   

-  โครงการเรารักษ์โลก 

โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก สร้างจิตสํานึกในการใส่ใจรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม และการรู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน โดยจดักิจกรรมเป็นระยะตลอดปี 2562 ดงันี�  

 Exhibition: ใหค้วามรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 กิจกรรม Shirt to Shop Workshop: กิจกรรมประดิษฐถุ์งผา้จากเสื�อยดืมือ 2 

  กิจกรรม We Market Green Market: รณรงคใ์หพ้นกังานใชถุ้งผา้ เพื�อชอ้ปปิ� งในกิจกรรมออกร้านของพนกังาน 

 รับบริจาคถุงกระดาษ/ถุงผา้: เพื�อมอบให้กบัโรงพยาบาล 4 แห่ง จาํนวน 2,000 ใบ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลตากฟ้า 

จ.นครสวรรค ์โรงพยาบาลกนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลปากนํ�าลงัสวน จ.ชุมพร และโรงพยาบาลนานอ้ย จ.น่าน 

- โครงการปันกนัอ่าน 

 โครงการรับบริจาคหนังสือ โดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จกัใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และร่วมแบ่งปันความรู้ดว้ย

การบริจาคหนงัสือมือ 2 เพื�อมอบใหก้บัมูลนิธิกระจกเงา นาํไปสร้างประโยชน์และเติมความรู้ใหก้บัผูอื้�นในสังคม

ไดอ้ยา่งไม่รู้จบ 

 โดยบริษทัไดส่้งมอบหนงัสือใหก้บั “มูลนิธิกระจกเงา” จาํนวนกวา่ 4,000 เล่ม เพื�อส่งต่อกบัเดก็ที�ขาดแคลนต่อไป 

- โครงการ Clean & Clear 

 โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามยั โดยการแยกทิ�งขยะ ซึ� งจดัขึ�นมาตั�งแต่ปี 2560 และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อปลูกฝังนิสัยที�ดีในการแยกทิ�งขยะ ทั�งขยะเปียก ขยะแหง้ และขยะรีไซเคิล เพื�อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรที�คุม้ค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

- โครงการ 5ส./Big Cleaning Day 

โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามยัและสภาพแวดล้อมที�ดีในสถานที�ทาํงาน ซึ� งจัดขึ� นเป็นประจาํทุกปี 

เพื�อเสริมสร้างความสุขและเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นหวัขอ้ “รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยนื)” 

 นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนักงานทุกคน

จะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� อง

ดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล 

หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ ไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งการเปิดเผย

หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล นอกจากนั�น บริษทัยงั

ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของเชื�อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ 
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อาย ุการศึกษา บริษทัใหโ้อกาสแก่พนกังานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตาม

ระเบียบของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานในการศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั�นและระยะยาว 

มีการดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ อย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็น 

หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

นอกจากนั�น บริษทัยงัไดม้ีการสื�อสารนโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานรับทราบ และถือปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซต ์HR ของบริษทั 

(www.samarthre.com) อยา่งไรก็ตาม หากมีพนกังานท่านใดเห็นวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเรื�องดงักล่าว บริษทัยงัไดเ้ปิด

โอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื� องที�ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั�งเรื� องอื�น ๆ ได ้ซึ� งทางบริษทัจะ

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ� 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี�ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  โดยบริษัทมีแนวทางในการ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื� องดงักล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และ

การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษัทได้กาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท

สามารถ และไดม้ีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนักงาน เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์          

ที�ละเมิดลิขสิทธิ�  หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน 

 การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั  

เพื�อสร้างความยั�งยืนให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอย่างเพียงพอและ

โปร่งใส และไดจ้ดัให้มีช่องทางสาํหรับผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน อนัเป็นประโยชน์  และ

สร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัได ้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) ตามที�อยู่ที�ไดแ้จง้

ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samtel.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact Us) ซึ� งรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี�  

ส่งจดหมายถึง: ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

  99/7 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น  29 ถนนแจง้วฒันะ 

  ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  11120  

หรือส่ง e-mail ไปที� Somchai.B@samtel.com  

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูล ขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล ตามขั�นตอน

และวธีิการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป  

 ขั�นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 

บริษทัยดึถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดส้นับสนุนให้ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หากพบการกระทาํใด ๆ ที�ผิด

หลกัธรรมาภิบาล ผดิจรรยาบรรณ ผดิกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ผดิกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรืออาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษทั รวมทั�งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษทัได ้

โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื�องแจง้เบาะแสที�บริษทักาํหนดไว)้ 

ใหก้บัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั โดยหากมีการระบุชื�อและนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์กบับริษทั

มากขึ�น เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอ้มูลเพิ�มเติม  

ขั�นตอนดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะห์ขอ้มูล 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที�รับผดิชอบเบื�องตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทั�งจากพยานเอกสารและพยานบุคคล 

เมื�อเห็นวา่มีมูลการกระทาํผดิ ใหเ้สนอเรื�องต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาตั�งคณะกรรมการสอบสวน 
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คณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ย หัวหน้างานหรือตวัแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที� รับผิดชอบในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําผิด รวมทั� งรวบรวม

พยานหลกัฐานทั�งหมด เพื�อใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที�มีต่อบริษทั 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาสั�งการให้ดาํเนินการและ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรื�องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

ทั�งนี�  บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั�งสิ�น  

 ทั� งนี�  บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.samtel.com) และไดม้ีการสื�อสารนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจให้กับผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษทัรับทราบผา่นทางอีเมล ์โดยจดัทาํในรูปแบบข่าวสาร (Tips) เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติดโปสเตอร์

ที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษัท นอกจากนั� น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทาํหน้าที�สอดส่องดูแลให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อยทั�งหมด 6 ชุด  คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee)               

และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื (Sustainable Development Committee) ดงันี�  

1)    คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน  3  ท่าน ดงันี�  

1. นายวชิยั โภคาสัมฤทธิ�   ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

2. พลเอกสัมพนัธ์ บุญญานนัต ์ กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน ์ กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

นายสมชาย   บุญสุภาพร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบลาํดบัที� 1 มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน

งบการเงินของบริษทั โดยสามารถดูรายละเอียดประวติักรรมการตรวจสอบไดจ้าก “รายละเอียดกรรมการ เจา้หน้าที�บริหาร ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุม ผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั” 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้  

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

5.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีหรือการเงินอยา่งเพียงพอที�จะทาํหนา้ที�

ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบ

รายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั�นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติั

ของกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน  3 วาระ  เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระ

ของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอตัรากาํลงั และทรัพยากรที�จาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมติัแผนการ

ตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลี�ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที�มีนยัสาํคญั 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั� ง และเลิกจ้างผูส้อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

6. จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง  

7. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต. รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีผลบงัคบัใชก้บับริษทั และ/หรือ

ธุรกิจของบริษทั ทั�งนี�  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อยตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9. ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

10. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ชดัเจนเพิ�มขึ�น ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที� 

11. มอีาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

โดยบริษทัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น 

12. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2)   คณะกรรมการบริหาร   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 8 ท่าน ดงันี�  

1.   นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

2.   นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์ กรรมการ 

3. นายธนานนัท์   วไิลลกัษณ์ กรรมการ 

4.   นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ 

5. นายพรชยั กรัยวเิชียร  (1) กรรมการ 

6. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช  (1) กรรมการ 

7. นายสุชาติ ดวงทวี  (1) กรรมการ 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 95 

8. นายดิลกพฒัน์  นิศามณีวงศ์  (1) กรรมการ 

 นายสมชาย  บุญสุภาพร เลขานุการ 

หมายเหต:ุ (1) ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร เมื�อวันที� 10 พฤษภาคม 2562 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1   ปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัที�มีคุณสมบติัเหมาะสม  เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั� งแรกหลังการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

ทั�งนี� กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจบริหารต่าง  ๆ

ของบริษทัเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  

2. ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้  

3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที�ได้กําหนดไวใ้ห้เป็นไปตามที�

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

5. กาํหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผูบ้ริหารร่วมกับ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

6. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผกูพนับริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทั เรื�องอาํนาจ

อนุมติัดาํเนินการ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานที�สาํคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํ 

8. ทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์   

9. ดาํเนินการอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบใหค้ณะกรรมการบริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจ

ช่วง ที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็น

การอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าว

จะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ /หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  หรือกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

นโยบาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 96 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทั เรื�องอาํนาจ

อนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินการใด ๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ

อาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือ

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของ

บริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติั

รายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ /หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

3)  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน  5 ท่าน ดงันี�  

 1.    นายวชิยั              โภคาสัมฤทธิ�            ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

2.    นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ กรรมการ (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

4. นายศิริชยั รัศมีจนัทร์  กรรมการ (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

5. นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ (กรรมการผูบ้ริหาร) 

 นายสมชาย  บุญสุภาพร เลขานุการ 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการกาํกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งแรกหลังการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดย

กาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมี

สิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. กาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที�บริษัทจัดตั� งขึ� น รวมทั� งผูบ้ริหารและ

พนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชนั  

3. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญั ๆ ของบริษทั ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

4. ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 

5. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั  

6. ดูแลใหน้โยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 

7. ทบทวนหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกับการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะ

เพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม  

9. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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4)   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

1. พลเอกสัมพนัธ์ บุญญานนัต ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2. นายวชิยั โภคาสัมฤทธิ�  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 นายสมชาย  บุญสุภาพร เลขานุการ 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

จาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทั สําหรับการแต่งตั�ง

กรรมการทดแทนในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาแต่งตั�งต่อไป  

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�น ๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีที�มีตาํแหน่งวา่งลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

รวมทั�งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. กาํหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และเลขานุการบริษทั เพื�อนาํเสนอใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4. กาํหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่วา่จะอยูใ่นรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออื�นใด) 

ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์

และเป้าหมาย รวมทั�งผลการดาํเนินงานของบริษทั และภาวะตลาดอยูเ่สมอ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. ทบทวนหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

6. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5)   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 4 ท่าน ดงันี�  

1.   นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายเจริญรัฐ   วไิลลกัษณ์     กรรมการ 

3. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ กรรมการ 

4.   นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ  

 นายสมชาย บุญสุภาพร เลขานุการ 

คณะทํางานบริหารความเสี�ยง 

1. นายจง ดิลกสมบติั ประธานคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 

2. นายพรชยั กรัยวเิชียร คณะทาํงาน 

3. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช คณะทาํงาน 

4. นายสุชาติ ดวงทว ี คณะทาํงาน 

5. นายอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์ คณะทาํงาน 

6. นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์ คณะทาํงาน 

7. นายอนุพงษ ์ เสาวมาศ คณะทาํงาน 
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8. นายเสนีย ์ สมมา คณะทาํงาน 

9. นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช (1) คณะทาํงาน 

10. นางนิศาชล อุดมวงศว์วิฒัน์ (1) คณะทาํงาน 

11. ดร. กร  วจันะภูม ิ(1) คณะทาํงาน 

12. นายดนยัศกัร์ คนซื�อ (1) คณะทาํงาน 

หมายเหต:ุ (1) ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง เมื�อวันที� 10 พฤษภาคม 2562 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก

กรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชดัเจน  ระบุ  วิเคราะห์  และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สําคญั พร้อมทั�งกาํหนดกลยุทธ์ในการบริหาร

ความเสี�ยงนั�น และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) 

2. กาํหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสี� ยง  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมติั เพื�อใช้เป็น

แนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผดิชอบ ทั�งนี�  ตอ้งครอบคลุมความเสี�ยงอยา่งนอ้ย 4  ประการ ดงันี�  

1) ความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk) 

2) ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

4) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3. กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดม้ีการสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านั�นอยา่งต่อเนื�อง 

4. ทบทวนหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

5. จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการสํารวจความเสี�ยงได้

ครอบคลุมทุกขั�นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

6. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั�งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

7. จดัใหม้ีความเห็นทางวชิาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบัเรื�องที�ตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั กรณีที�มีความจาํเป็น 

8. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6)   คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 7 ท่าน ดงันี�  

1. นายจง ดิลกสมบติั ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

2. นายพรชยั กรัยวเิชียร กรรมการ 

3. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช กรรมการ 

4. นายสุชาติ ดวงทว ี กรรมการ 

5. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ์   กรรมการ 

6. นางนิศาชล อุดมวงศว์วิฒัน์ กรรมการ 

7. นางสาวกนกวรรณ จนัทร์สวา่งภูวนะ กรรมการ 

 นายสมชาย บุญสุภาพร เลขานุการ 
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วาระการดาํรงตําแหน่ง  

คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั�งเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนืใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยืนที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั�งในดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทั เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัการดา้นแรงงานและพนกังาน สวสัดิภาพในการทาํงานของพนักงาน 

การพฒันาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพื�นที�ตั�งของบริษทั เพื�อให้บรรลุ

เป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

3. กาํกับดูแล  ทบทวน  ติดตามความก้าวหน้าของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันา    

เพื�อความยั�งยนื 

4. ทบทวนหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนืใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

5. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั�งนี�  คณะกรรมการชุดย่อยไดม้ีการประชุมอย่างสมํ�าเสมอ และได้มีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ� งบริษทัแสดง

สาระสําคญัของการประชุมปีที�ผ่านมาไวแ้ลว้ในรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ในรายงานประจาํปี (แบบ 56-2 หรือ Annual 

Report) และแสดงจาํนวนครั� งการเขา้ร่วมประชุมในปีที�ผา่นมาในหวัขอ้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย” 

9.3 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคล

ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และ

เลขานุการบริษทั พร้อมทั�งพิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา ดงันี�   

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึง

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ทั�งเพศ อาย ุเชื�อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทกัษะความเชี�ยวชาญจาํเป็นที�ยงัขาดให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั� งดาํเนินการสรรหา 

คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑที์�กาํหนด เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�งหรือเสนอขอ

อนุมติัแต่งตั�งต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   

2. การเลือกตั�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดไว ้ซึ� งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจาก

ครบวาระและในกรณีอื�น ๆ  

3. การพิจารณาแต่งตั�งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวติัการเข้าร่วม

และการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษทัจดทะเบียนที�กรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่ง ซึ� งไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน 
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และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการ

ท่านดงักล่าวดว้ย 

4. การแต่งตั�งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจะตอ้งมีความโปร่งใสและ

ชัดเจน และดาํ เนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั� ง

กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ มีดงันี�  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�ง ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

โดยบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคลในที�ประชุมผูถ้ือหุ้น เพื�อเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากสาเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั� งบุคคลซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนแทน ทั�งนี�  มติการแต่งตั�งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน

ดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที�เหมาะสม 

องคป์ระกอบของกรรมการชุดยอ่ยทั�งคณะ และเกณฑก์ารดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการ และนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ� มจากการสรรหาคัดเลือกบุคลล

ทั�งภายในและภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ

ลกัษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�ง 

 แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลง

ซึ� งนอกจากบริษทัจะตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  เพื�อทาํหน้าที�สรรหา  คดัเลือก  และเสนอบุคคลเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ�น  โดยพิจารณาคดัเลือก

บุคคลที�เหมาะสม และมีศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว   และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมใหส้ามารถ

รองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต ทั� งนี�  เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กับนักลงทุน ผูถ้ือหุ้น  ตลอดจนพนักงานว่าการดาํเนินงาน

ของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากนี�  บริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อให้มีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสําหรับ

ใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

จดัตั�งบริษัทใหม่ทุกครั� ง ฝ่ายจดัการตอ้งนาํเรื� องดังกล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการ          

จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย

และบริษทัร่วม พร้อมทั�งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทั

ดงักล่าว โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัที�ตนดูแลต่อ คณะกรรมการบริหารเป็นประจาํ

ทุกเดือน สําหรับการลงทุนใด ๆ หรือการดาํเนินเรื�องที�มีนัยสําคญัตามที�กาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามที�

นโยบายกาํหนด และตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้ง

นาํเสนอแผนงานประจาํปี เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมตัิแผน หากบริษทัใดมีผล

ประกอบการไม่เป็นไปตามแผนตอ้งชี�แจงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกาํหนดให้

ชี� แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด  

สําหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายใน โดยบริษทัจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที�บริษทัใด

มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน ซึ� งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั�งให้ปรับปรุงและ

แกไ้ขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดงักล่าวทนัที ทั�งนี�  หากบริษทัย่อยมีการทาํรายการใด ๆ ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั

หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน หรือการเลิก

บริษทัยอ่ย เป็นตน้ รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการบริษทั เพื�ออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยต่อไป       

เมื�อมีการจดัตั�งบริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื�นอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงตั�งแต่ ร้อยละ20 แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพิ�มเติมมีนัยสําคญัต่อบริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาให้จดัทาํ shareholders’ agreement 

หรือขอ้ตกลงอื�น ที�มีความชดัเจนเกี�ยวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องสําคญั การติดตามผล

การดาํเนินงาน เพื�อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 

ในกรณีที�บริษทัยอ่ยกระทาํการใด ๆ ซึ�งเป็นการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย บริษทัจะปฏิบติัเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์

การทาํรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนัยสําคญั ที�เขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด สําหรับการทาํรายการของบริษทัย่อยกับ

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัย่อย บริษทัมิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรื�องดงักล่าว เวน้แต่บริษทัย่อยเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั

ของบริษทั บริษทัจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน  โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูลและนาํ

ระบบการเขา้รหัสมาใช ้ เพื�อป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก  และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัให้กับพนักงาน

ระดบัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบ นอกจากนี�  บริษทัไดก้าํหนดใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการ

ไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผดิเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนาม

พร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง  และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั  ห้ามมิให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และ

พนกังานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้�นในทางมิชอบ  และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ในช่วง   1  เดือน  ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน  หรือขอ้มูลที�สําคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  และ

เพื�อให้มั�นใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม บริษทัจึงไดจ้ดัทาํหนังสือแจง้กาํหนดช่วงเวลาการห้ามซื�อ-ขายหุ้นทั�งปี 

ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยงัได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื� องดังกล่าว                    

ใหก้รรมการและผูบ้ริหารรับทราบอีกครั� ง อย่างไรก็ตามในปีที�ผ่านมา บริษทัไม่มีกรณีที�กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัมีการซื�อขาย

หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ทั�งนี�  บริษทัไดม้ีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรื�องดงักล่าวให้พนักงานของบริษทัรับทราบผ่านทางอีเมล ์
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โดยจดัทาํในรูปแบบข่าวสาร (Tips) เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทั  

รวมทั�งไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัทั�งของตนเอง  คู่สมรส  หรือผูที้�

อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ� งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผูที้�อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ อนัเนื�องมาจากการซื�อ  ขาย  โอน  หรือรับโอนหลกัทรัพย ์

ภายใน   3  วนัทาํการนับแต่วนัที�เกิดรายการ  รวมทั�งบทกาํหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้าดงักล่าว  กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ให้

หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญา

ซื�อขายล่วงหน้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) นอกจากนั� น  บริษทัยงักาํหนดให้มีการ

รายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทุกครั� ง อยา่งไรก็ตาม หากเกิดกรณีผดิพลาดมีผูบ้ริหารละเมิดกติกาดงักล่าว บริษทัจะทาํหนังสือตกัเตือน เพื�อหลีกเลี�ยงการประพฤติซํ� าในเรื�อง

ดงักล่าว 

ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  พนักงาน  และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ  ขนาดรายการ  แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์   และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทั  และ /หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทุกครั� ง

ก่อนทาํรายการ  โดยกรรมการผูม้ีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื�อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั� งในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี�   บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัหรือบริษทัย่อยทาํกบับุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี  (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั  รวมทั�งไดเ้ปิดเผยไวใ้น 

“1.2 จริยธรรมธุรกิจ”  ภายใตห้ัวขอ้  “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์”  โดยบริษทัไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือ

ปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั  ตลอดจนนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ และเคร่งครัด 

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัอย่าง

ต่อเนื�องและเหมาะสม 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัใหก้บับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ดงันี�  

 ค่าสอบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบปีบัญชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเงินรวม 2,800,000 บาท โดยมี

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 59,884 บาท 

 ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย สาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ

สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนเงินรวม 5,850,000 บาท 

โดยมีค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน 121,599 บาท 
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2. ค่าบริการอื�น (Non–Audit Fee) 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าบริการอื�น ๆ ในการสอบบญัชี ดงันี�  

 บริษทัไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจาํนวนค่าใช้จ่ายที�สามารถนาํมาหักลดหย่อนได ้

(USO) เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการนาํส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”)  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ให้กับบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จาํนวน 40,000 บาท 

 บริษทั สามารถอินโฟเนต จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที�บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.61 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ 

แบบแสดงรายการและจาํนวนค่าใช้จ่ายที�สามารถนาํมาหักลดหย่อนได ้(USO) เพื�อเป็นข้อมูลประกอบการนําส่งให้แก่

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”)  

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ใหก้บับริษทั สาํนกังาน   อีวาย จาํกดั จาํนวน 40,000 บาท 

 บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบ

ขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื�อใชข้อรับสิทธิ

ประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2562 ให้กับบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จาํนวน 100,000 บาท 

 บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบ

ขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื�อใชข้อรับสิทธิ

ประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2562 ให้กับบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จาํนวน 100,000 บาท 

9.7 การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ  และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํปีทุกปี 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง โดยบริษทัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 

(CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของ

บริษทัรวมทั�งบริษทั ยงัไดป้ฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถ้ือหุ้น (AGM Checklist) ของ

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย 

ในปี 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครั� งที� 2/2562 และที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2562 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 

13 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีการพิจารณาทบทวนการนาํหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี (CG Code) และอนุมติัให้แก้ไข

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อให้ครอบคลุมการปฎิบติั

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (CG Code) อย่างไรก็ตาม สําหรับหลกัปฏิบตัิที�ยงัไม่เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทนั� น 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการพิจารณา และนาํเสนอมาตรการทดแทนที�เหมาะสมต่อไป 

9.8 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�น ๆ 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั�งยงัได้

ปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ

โครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สาํหรับส่วนที�ยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว บริษทัได้

นาํหลกัเกณฑม์าเป็นแนวทางในการปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 104 

หมวดที� 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

1. บริษทัยงัมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�ง

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั� ง

ดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์กาํหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั�งการพิจารณาจากทักษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั / ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป         

2. บริษทัยงัมิไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษทั          

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัไดเ้สนอชื�อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผูถื้อหุ้น

คนหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ� งหุ้นต่อหนึ� งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ               

ที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3. บริษทัยงัมิไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกบั

การซื�อขายหุ้นของบริษทัตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซื�อขาย อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษทัยงัไม่มีนโยบายดงักล่าว 

แต่บริษทั มีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์นการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทุกครั� ง 

หมวดที� 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษัทมิไดก้าํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนอื�นที�อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที�กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารแต่ละคนจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนของ

กรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั�น บริษทัยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหาร

ระดบัสูง โดยกาํหนดใหก่้อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหารทราบ

เพื�อพิจารณาอนุมติั ทั�งนี�  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั�งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดยพิจารณา

ถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะปฏิบติัหนา้ที�ใหแ้ก่บริษทั 

2. คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ� งน้อยกว่าหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไว ้     

ที�มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 55.56 ซึ� งน้อยกว่า

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไวที้�ร้อยละ 66  

3. บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ขา้สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand : 

PACT) เพื�อเขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต  
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10.1 นโยบายและภาพรวม 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาอย่างยั�งยืน ที�จะนาํไปสู่การเติบโตของธุรกิจร่วมกบัสังคมอย่างยั�งยืน ซึ� งจะตอ้ง

พฒันาควบคู่ไปกับการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม การกาํกับดูแลกิจการที�ดี และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ซึ� งนอกเหนือจากการดาํเนินกิจกรรมดา้น CSR ที�กระทาํมาอย่างต่อเนื�องในรูปแบบของการจดัโครงการส่งเสริมนวตักรรม 

การจดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และการบริจาคแลว้ บริษทัยงัดาํเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ�น โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั

การแต่งตั�งคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน เพื�อกาํหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทัอยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะนาํมาซึ� งแนวทางในการติดตามความกา้วหน้า และประเมินผลการ

ดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืนมีการประชุม

อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง ทั�งนี�  บริษทัจะพฒันาเรื�องความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มตามแนวทางที�สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด เพื�อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอย่าง

ยั�งยนืต่อไป   

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยืนที�สอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจทั�งในดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทั 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันาเพื�อ

ความยั�งยนื 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

1. ดาํเนินธุรกิจบนพื�นฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การพฒันาเพื�อความยั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  

2. สร้างวฒันธรรมองค์กรเพื�อให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และเวลา

ส่วนตวัเพื�อทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนส่วนรวม  

3. ส่งเสริมและให้ความรู้กบัพนักงานทุกระดบัของบริษทั  เพื�อใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพื�อความยั�งยืน และดูแล

รับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มใหท้ั�วถึงทั�งองคก์ร  

4. ส่งเสริมใหม้ีโครงการ หรือกิจกรรมเพื�อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

ในการพฒันาเพื�อความยั�งยืน บริษทัมีการบริหารงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี คาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีการ

พิจารณาประเด็นดา้นการพฒันาอย่างยั �งยืนตามระดบันัยสําคญั เพื �อดาํเนินการอย่างเหมาะสม โดยบริษทัไดก้าํหนด

วิสัยทศัน์และพนัธกิจที�แสดงถึงการคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียที�สาํคญั ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งในการดาํเนินธุรกิจปกติ ดงันี�  

วิสัยทัศน์    

กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม มุ่งมั�นนาํเสนอสินคา้ บริการ และโซลูชันดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั ดว้ยความเป็นมือ

อาชีพ มาตรฐานระดบัสากล เพื�อขบัเคลื�อนและยกระดบัขีดความสามารถองคก์รผูใ้ชบ้ริการ ทั�งภาครัฐและเอกชน สู่เศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทลั 

พนัธกจิ 

เพื�อตอบสนองต่อวสัิยทศัน์ บริษทัจึงมีพนัธกิจในการดูแลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย ดงันี� 

 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ลูกค้า 

พฒันาสินคา้ บริการ และโซลูชนัดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจิทลัที�ทนัสมยั อย่างจริงจงัและต่อเนื�อง ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้องคก์ร เพื�อส่งผา่นคุณประโยชน์ไปยงัผูใ้ชบ้ริการ 

พนักงาน 

พฒันาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสาํนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติพนกังานและสร้างโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

องค์กร 

พฒันาโครงสร้างและกระบวนการทาํงานที�ทนัสมยั มปีระสิทธิภาพ ไดม้าตรฐานระดบัสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองคก์ร

แห่งนวตักรรม 

พนัธมิตร 

พฒันาความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่งกบัพนัธมิตรธุรกิจ เพื�อผลสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนั  และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ อนัเป็น

ประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพ 

ผู้ถือหุ้น 

สร้างความมั�นคงใหแ้ก่องคก์รดว้ยรายไดป้ระจาํที�มั�นคง พร้อมการขยายฐานลูกคา้และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่  ๆ เพื�อส่งมอบ

ผลตอบแทนที�ย ั�งยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

สังคมและชุมชน 

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคม

คุณธรรม”  

สําหรับรายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนได้เสีย และการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา 

บริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” 

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษทัดาํเนินงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน และคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบติัต่อผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัแลว้ สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” 

ภายใตห้วัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” และเวบ็ไซตบ์ริษทั www.samtel.com โดยนโยบายดงักล่าวยดึหลกัในการปฏิบติั 9 ประการ คือ 

1. การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

3. การต่อตา้นการทุจริต 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

6. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

8. การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ�งไดจ้ากการดาํเนินงานที�มีความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

โดยกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียที�บริษทัใหค้วามสาํคญั คือ พนกังานทุกระดบั ซึ� งบริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากร

ที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั โดยบริษทัดาํเนินการให้มีการจา้งงาน

อย่างเป็นธรรม และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั� งภายในและภายนอกองค์กร เพื�อการพฒันา

ศกัยภาพของตวัพนักงานเอง โดยรายละเอียดแสดงไวใ้น “ขอ้ 5. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” รวมทั�งกาํหนดนโยบาย
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การบริหารและพฒันาบุคลากร (รายละเอียดแสดงไวแ้ลว้ใน “โครงสร้างการจดัการ” ภายใต ้“บุคลากร” ในหัวขอ้ “นโยบายการ

บริหารและพฒันาบุคลากร”) 

การดาํเนินงานตามหลกัปฏิบติั 9 ประการ มดีงันี�  

1. การกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

ส่งเสริมการกํากับดูแลที�ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  ยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื�นฐานสําคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงาน

ของบริษทัให้เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ดงันั�น คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกับการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติั  โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัซึ� งเป็นหน่วยงานกาํกบั

การปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหน้าที�ดูแลให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

รวมทั�งกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งในปี 2562 บริษทัไดด้าํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยสามารถ      

ดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกจิการ”  

ทั�งนี�  ในปี 2562 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นผลใหบ้ริษทัไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ

บริษทัจดทะเบียนไทยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 

ประจาํปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” และไดรั้บการประกาศผลอยู่ในกลุ่ม 

Top Quartile ของกลุ่มบริษทัที�มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ตั�งแต่ 3,000 – 9,999 ลา้นบาทขึ�นไป นอกจากนี�  บริษทัยงัไดรั้บ

การประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ประจาํปี 2562 อยู่ในระดบั “ดีเยี�ยม” โดยสมาคมส่งเสริม       

ผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association)   

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 มุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม 

 บริษทัไดม้ีการดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และ

เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั�งครอบคลุมในเรื�องของการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ผูถื้อหุ้น  พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี�  ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ครอบคลุมถึงสิทธิ 

และผลประโยชน์ที�ผูม้ีส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอย่างทั�วถึง ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ยึดถือปฏิบติั  โดยไดเ้ปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) นอกจากนั�น 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทาํหน้าที�สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัจริยธรรมของบริษทัอย่างเคร่งครัด ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นหัวขอ้ “การกาํกบัดูแล

กิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ”  

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตขึ�น เพื�ออนุมติัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั โดยนโยบาย

ดงักล่าวครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ คือ 
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 ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 

 การบริจาคเพื�อการกุศลและเงินสนบัสนุน 

 การรับและใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อื�นใด 

นอกจากนี�  บริษทัยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ดงันี�  

 กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง 

 การป้องกนั 

 การจดัอบรมและสื�อสาร 

 การรายงานและช่องทางการรายงาน 

 การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

ซึ� งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบติัในปีที�ผ่านมา บริษทัไม่มีกรณีการกระทาํผิดดา้นทุจริต หรือกระทาํผิด

จริยธรรม พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั ซึ� งไดม้ีการแกไ้ขและชี�แจงระเบียบปฏิบติั

ที�ถูกตอ้งใหพ้นกังานทราบแลว้ นอกจากนี�  ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนื�องจากประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทั และไม่มีกรณีเกี�ยวกบัชื�อเสียงในทางลบของบริษทั อนัเนื�องมาจากความลม้เหลวในการทาํหน้าที�สอดส่องดูแล

ของคณะกรรมการ 

โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที�ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัท และเว็บไซต์

(www.samtel.com) เพื�อให้พนักงานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ ทั�งนี�  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา 

ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน การบริหารจดัการความเสี�ยง และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน  ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ  ส่งเสริม

ความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ  และชนชั�น  ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

 บริษทัยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลบักนับริษทัจะสร้างองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน  พร้อมทั�งปลูกจิตสํานึกให้พนักงาน

ของบริษทัยึดถือและปฏิบติัตาม โดยบริษทัไดก้าํหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัดงันี�   

 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงั

บุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

บุคคลยอ่มอา้งศกัดิ� ศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื�น 

 การปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของเชื�อชาติ สัญชาติ ภาษา 

ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา 

- พนักงานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึ� งกันและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที�การงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสื�อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั  

- บริษทัใหโ้อกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบ

ของบริษทัและใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั�นและระยะยาว 
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- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบติัหน้าที�พึงหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื�อชาติ 

สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขี�ข่มเหงหรือการกระทาํที�ไม่เป็นธรรม 

- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ดาํเนินการเพื�อให้เกดิความปลอดภัย  และสุขอนามัยในการทํางาน  และกาํหนดเงื�อนไข  รวมทั�งสภาพการจ้างงานที�เหมาะสม

ตามกฎหมายแรงงานพื�นฐาน  ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง  เพื�อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที�ด ี

 บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ

บรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  และหลกัจริยธรรม  เพื�อสร้างความยติุธรรม ความมั�นคง

และความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที�เป็นธรรมทั� งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั� ง 

โยกยา้ย และสวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรม ในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้น “การกาํกับดูแลกิจการ” 

ภายใต ้“จริยธรรมธุรกิจ” ในหวัขอ้ “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบติั”  

2. กําหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบติังานเต็ม

ความสามารถ  มีความเป็นธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบติัที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์

ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับระดบัหน้าที�ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ และอยู่ใน

ระดบัที�สามารถแข่งขนัไดห้รือเท่าเทียมกับอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนของบริษทัชั�นนาํอื�น ๆ โดยปีนี�  ไดเ้ตรียมความ

พร้อมในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพ

ตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัทั�งระยะสั� นและระยะยาว 

โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว และเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรือร้องทุกข์

เกี�ยวกบัการทาํงาน ซึ�งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกขด์งักล่าว จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงั และกาํหนดวิธีการแกไ้ข 

เพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

ในส่วนของสวสัดิการต่าง ๆ บริษทัจดัให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี 

มีการตรวจสุขภาพประจาํปี มีการจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ เพื�อเป็นหลกัประกันความมั�นคงในชีวิตการทาํงาน           

มีประกนัสังคมให้กับพนักงาน มีการจดัเงินกูย้ืมกรณีประสบอุบติัภยัหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือ

บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัใหม้ีสถานที�ออกกาํลงักาย รวมทั�งมีส่วนลดในการซื�อผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้ 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้น “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต ้“จริยธรรมธุรกิจ” ในหัวขอ้ “นโยบายการ

ปฏิบติัต่อพนกังาน”  

3. กําหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและ

สุขอนามยัของพนักงานให้สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของกฎหมาย รวมทั�งดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทาง 

เพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อชีวติ และสุขอนามยัของพนกังาน รวมถึงการเสริมสร้างในดา้นสุขภาพ เพื�อให้พนักงานมี

พลานามยัที�สมบูรณ์แขง็แรง  

 สําหรับทางดา้นความปลอดภยัไดจ้ดัให้มีการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั�งเจา้หน้าที�ปลอดภยั การจดั

อบรมและปลูกจิตสาํนึกเกี�ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีการซ้อมอพยพกรณี

เกิดอัคคีภัยเป็นประจาํทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ�วมือ เข้า-ออกประตูสํานักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และ

ให้บริการทางการแพทยเ์บื�องตน้ รวมทั�งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และมีการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยสามารถ 
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ดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใต ้“1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ในหัวขอ้ “นโยบายการปฏิบติั 

ต่อพนกังาน” 

4. กาํหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยบริษทัตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและ

เป็นปัจจยัสาํคญัที�จะนาํบริษทัไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นบริษทัโทรคมนาคม เทคโนโลยแีละดิจิตอลชั�นนาํ บริษทัจึงกาํหนด

กลยทุธ์และนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลที�มุ่งเนน้ดา้นการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

และสร้างวฒันธรรมองค์กรทั�ง 4 เรื�องร่วมกนั ไดแ้ก่ Think Ahead, Customer Focus, Team of Professional และ 

Commit to Excellence ให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล โดยเริ�มตั�งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการ

อตัรากาํลงั เพื�อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขนัและการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกิจและ

วฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้นศกัยภาพ ความสามารถของ

บุคลากรในการบริหารและพฒันาในทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พนัธกิจ 

วฒันธรรมองคก์ร เพื�อสร้างความสาํเร็จและการเติบโตของธุรกิจบริษทัอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน รวมทั�งรองรับธุรกิจใหม่

ในอนาคตของบริษทั โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้น “โครงสร้างการจดัการ” ภายใต ้“บุคลากร” ในหัวขอ้ 

“นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” 

5. การพฒันาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในการดูแล และสนบัสนุนพนกังานแบบองคร์วม เช่น การส่งเสริม การสร้างแรงกระตุน้ ในการ

สร้างคุณค่าให้พนักงานมีความรู้ และทกัษะความสามารถต่าง ๆ และมีความพร้อมในการทาํงานทั�งดา้นร่างกาย และ

จิตใจ สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ในการทาํงาน ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายของบริษทั และสร้างความเจริญเติบโต

ร่วมกนั ซึ� งจะเป็นรากฐานในการสร้างโอกาสความกา้วหนา้ใหก้บัตนเอง และครอบครัวต่อไป 

โดยการพฒันาพนักงานของกลุ่มสามารถเทลคอมนั�น จะพฒันาตาม Competency Based Development ซึ� งแบ่ง

ออกเป็น 

1. การพฒันาความสามารถด้านการพฒันาภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 

เป็นการพฒันาเพื�อยกระดบัความสามารถของพนักงานในดา้นการพฒันาภาวะผูน้าํและการบริหารจดัการและ

สร้างความผกูพนัในองคก์ร เพื�อใหพ้นกังานมีศกัยภาพการทาํงานในองคก์รอยา่งดีที�สุด ซึ� งกลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม

ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาความสามารถดา้นการพฒันาภาวะผูน้าํที�เป็นแบบอย่างที�ดีให้กบัองคก์รเป็นอย่างมาก 

โดยมีหลกัสูตรสาํคญัต่อการพฒันา ดงันี�  

หลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

Modern 

Supervisory 

Program 

1. พนกังานระดบัหัวหน้างาน ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

หรือเทียบเท่าของกลุ่มสามารถที�ได้รับ

มอบหมายบทบาทให้ มีหน้าที�บ ริหาร 

ทีมงาน ซึ� งมีบทบาทสําคัญเกี�ยวข้องกับ

การวางแผนทีม การกําหนดเป้าหมาย

ให้กับทีมงาน การแบ่งงาน การควบคุม

ผลงาน รวมถึงการพฒันาบุคลากรภายในทีม 

2. พนักงานสายวิชาชีพดา้นเทคนิค ซึ� งมีการ

ปรับบทบาทตนเองมาเป็นบทบาทที�ต้อง

รับผิดชอบดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงตอ้งปรับ 

    มุมมอง วิธีการทาํงาน และภาวะผูน้าํ 

 

 

 

1. เพื�อเพิ�มขีดความสามารถดา้นการบริหาร

จดัการ ทีมงาน/บุคคล สามารถปฏิบติังาน

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Supervisory Skill) 

2. พฒันาความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการ

บริหาร เพื�อให้สามารถนาํมาปรับใช้ใน

การดาํเนินงานเบื�องตน้ได ้

3. พฒันาทกัษะดา้นการสร้างความสัมพนัธ์   

การสื� อสาร เพื�อเสริมสร้างภาพลักษณ์

ความเป็นมืออาชีพ และสามารถสร้าง

แรงจูงใจให้กบัทีมงานได ้
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หลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

Leadership and 

Innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการขึ�นไปหรือเทียบเท่า 

ที�ได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที�ใน

การกาํหนดทิศทาง วางแผนงาน กาํหนด

เป้าหมาย กาํกบัดูแลผลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานและพฒันาทีมงาน 

2. ผู ้บริหารที�ต้องการพัฒนาความรู้ และ

ความคิดในการบริหารธุรกิจในภาพรวม

เชิงกลยทุธ์  

 

 

 

1. เพิ�มความสามารถดา้นภาวะผูน้าํ สามารถ

ใช้ศกัยภาพความเป็นผูน้าํในการบริหาร

จดัการ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. พฒันาความรู้ความสามารถในด้านการคิด

เชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ

องคก์ร และทรัพยากรต่าง ๆ เพื�อสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ� นแก่

องคก์ร 

3. พฒันาทกัษะดา้นการสื�อสาร การนาํเสนอ 

การสร้างความสมัพนัธ์ และการสร้างแรง

บนัดาลใจให้กบัพนกังานในองคก์รได ้

Smart Talk หวัขอ้ 

“อยูใ่นยคุดิจิทลั 

ตอ้งคิดแบบ

ดิจิทลั” 

ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการขึ�นไปหรือเทียบเท่าที�

ได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที�ในการ

กาํหนดทิศทาง วางแผนงาน กาํหนดเป้าหมาย 

กาํกบัดูแลผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและ

พฒันาทีมงาน 

 

1. เ พื� อ พัฒ น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้า ใ จ ข อ ง

ผูบ้ริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แ ล ะ ก า ร สื� อ ส า ร แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

ความสามารถในการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพให้สอดคลอ้งกบัการทาํงาน

ในยคุดิจิทลั 

2. เ พื� อ ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห า ร ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสาํคญัของสงัคมยคุดิจิทลัมากยิ�งขึ�น 

และรองรับกับเทคโนโลยีที�จะเกิดใหม่ 

เพื�อกา้วให้ทนักบัโลกยคุดิจิทลั 

3. เพื�อสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับภาพรวม 

กรอบแนวคิด แนวทางขบัเคลื�อนองคก์ร 

และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

เพื�อสร้างศกัยภาพของคนในองค์กรให้

พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง 

4. เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกันระหว่าง

ผูบ้ริหารภายในองคก์ร 

กิจกรรมเชื�อม

ความสมัพนัธ์

Samart Strong 

Together 

พนกังานกลุ่มบริษทัสามารถ 1. เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือ  

    ประสานความเขา้ใจต่อกนัภายในองคก์ร 

2. เพื�อสนบัสนุนการสร้างทีมเวิร์กที�ดี ให้ทุกคน 

    สามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข

และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

หลกัสูตรการ

บริการที�เป็นเลิศ 

พนักงานและหัวหน้างานที� รับผิดชอบงาน

ทางด้านการบริการ หลักสูตรทางด้านการ

บริการเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถ

ตาม Core Competency ขององคก์ร 

1. เพื�อสร้างความตื�นตวัต่อการเปลี�ยนแปลง

ของการให้บริการ และเข้าใจถึงความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ 

2. เพื�อสร้างความเขา้ใจและเห็นความสาํคญั

ของการให้บริการ ในอนัที�จะสร้างการ

ให้บริการที�ดีต่อลูกคา้ 

3. เพื�อเรียนรู้ทกัษะที�จาํเป็นต่อการบริการ 

เพื�อให้การบริการไดถู้กตอ้งตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
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หลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ICT Talk พนกังานและผูบ้ริหาร ที�ตอ้งการเรียนรู้แนวคิด

การบริหารจากประสบการณ์ตรงของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในฐานะตน้แบบ (Role Model) ซึ� งเป็น

บุคคลตน้แบบทางความคิดและพฤติกรรมตาม

ค่านิยม เพื�อให้จุดประกายให้แก่พนกังาน 

1. มุ่งเน้นการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการพฒันาบุคลากร ผ่านการ

ถ่ายทอดประสบการณ์จากผูบ้ริหาร 

2. เพื�อปลูกฝังและสนับสนุนให้พนักงานยึด

มั�นและปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ร 
 

2. การพฒันาความสามารถตามสายงาน (Functional Competency) 

เป็นการพฒันาความสามารถของพนกังาน เพื�อยกระดบัความสามารถดา้นวชิาชีพในการทาํงาน ให้สามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และยงัใหค้วามสาํคญัโดยมุ่งเนน้ตามวชิาชีพ โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 4 ดา้น 

เพื�อใหส้ามารถพฒันาการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันี�  

2.1  การพฒันาความสามารถดา้นการขาย เช่น ผูน้าํนวตักรรมเพื�อการแข่งขนัระดบัโลก, นักบริหารระดบัสูง

ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม, The Power of Persuasion 

2.2  การพฒันาความสามารถดา้นการบญัชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อพฒันาความสามารถ

ใหก้บัพนกังานในเรื�องของการเงิน การบญัชี ให้สามารถพฒันางานขององคก์รให้ดียิ�งขึ�น และเป็นปัจจุบนั 

เช่น  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS16, มาตรฐานบญัชี ฉบบั 12 และ พรบ.คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2.3  การพฒันาความสามารถดา้นความปลอดภยัและประสิทธิภาพการทาํงาน เช่น เพื�อพฒันาความสามารถและ

ความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพให้กบัพนักงานดา้นความปลอดภยัและประสิทธิภาพการทาํงาน เพื�อนาํความรู้

มาปรับใช้ในกระบวนการทาํงานให้มีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น เช่น ความปลอดภยัในการ

ทาํงานเกี�ยวกบัไฟฟ้า, Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training with Travel Safety by Boat 

2.4  การพฒันาความสามารถทางดา้นการให้บริการ เช่น หลกัสูตร จิตวิทยาการให้บริการ, หลกัการสื�อสารเชิง

ลูกคา้สัมพนัธ์สาํหรับงานบริการ 

3. การพฒันาความสามารถตามสมรรถนะหลกัขององค์กร (Generic Competency) 

การพฒันาความสามารถ โดยมีเป้าหมายเพื�อพฒันาความสามารถ ทกัษะของพนักงานทุกระดบั ในดา้นที�สําคญั 

อาทิ ทกัษะการสื�อสาร ทกัษะคอมพิวเตอร์ ทกัษะภาษาองักฤษ เช่น หลกัสูตรกระดาษหนึ�งใบเขา้ใจประเดน็, การใชง้าน

โปรแกรม Excel, Systematic Problem Solving, Effective E-Mail & Memo Writing for Business เป็นตน้ 

ประโยชน์และผลการพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

จากแนวทางการพฒันาพนักงานกลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม ที�มุ่งให้ความสําคญัต่อการเรียนรู้ของพนักงาน และ

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม ยงัคงพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างความพร้อมรองรับการดาํเนิน

ธุรกิจขององคก์ร และพฒันาศกัยภาพของพนักงานในมิติต่าง ๆ เพื�อให้ผลการปฏิบติังานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย

และบุคลากรสามารถเติบโตควบคู่ไปพร้อมกบัองคก์ร 

 การพฒันาภาวะผู้นํา 

บริษทัให้ความสําคญัในการพฒันาภาวะผูน้าํให้แก่ผูบ้ริหารทุกระดบั โดยผูบ้ริหารจะไดรั้บการพฒันาอย่างเป็น

ระบบ เช่น การพฒันาผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตร Modern Supervisory Program, Leadership and Innovation เป็นตน้ 

ทั�งนี�  มุ่งเนน้การพฒันาภาวะผูน้าํ และทกัษะต่าง ๆ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการทาํงาน และรองรับงานที�ไดรั้บ

มอบหมาย ซึ� งพนักงานสามารถแสดงใชศ้กัยภาพความเป็นผูน้าํในการบริหารจดัการงานและทีมไดอ้ย่างเต็มที� 

โดยบริษทัเชื�อว่าการพฒันาบุคลากรดว้ยแนวทางนี�  จะทาํให้พนักงานสามารถเติบโตไดอ้ย่างมั�นคง และมีส่วน

ในการผลกัดนัธุรกิจใหเ้ติบโต อนัส่งผลต่อความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
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 การพฒันาขีดความสามารถตามสายอาชีพของพนักงาน 

บริษทักาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาตามสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยพนักงาน

จะไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะความสามารถอย่างต่อเนื�อง โดยนําแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ใน

องค์กร เพื�อให้สามารถวางแผนและจัดการฝึกอบรมที�สําคัญต่อการปฏิบัติงานให้แก่สายงานต่าง ๆ ได้อย่าง

ครอบคลุม เช่น หลักสูตรความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกับไฟฟ้า, Professional Selling Skill, CompTIA 

Security+, Project Management Fundamental เป็นตน้  

 การพฒันาขีดความสามารถของพนักงานเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง 

บริษทัตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากร โดยวางแผนและจดัการฝึกอบรมที�มุ่งหวงั

และส่งเสริมใหพ้นกังานเห็นความสาํคญัของการปรับตวัในยคุดิจิทลั เช่น โครงการ Smart Talk และโครงการ ICT Talk 

เป็นตน้  โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นตน้แบบทางความคิดและพฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กร ทั�งนี�  

เพื�อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้ ซึ� งทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ที�เป็นประโยชน์จากการพฒันาองคก์ร 

 การพฒันาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที�หลากหลาย 

นอกเหนือจากการพฒันาการเรียนรู้ภายในห้องเรียน/การฝึกอบรมภายในห้องเรียน กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม 

ยงัให้ความสําคัญกับรูปแบบการเรียนรู้ เพี�อให้สอดคล้องกับพนักงานที�มีพื�นฐานที�แตกต่างกัน ด้วยการนํา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตใ์ช ้เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ดงันี�  

- การเรียนรู้แบบ Blended Learning ที�เป็นการผสมผสานระหว่างการพฒันาความรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบติัผ่าน

การใช ้Case Based Learning, Coaching by Executive, การถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน

ภายนอก เป็นตน้ 

- มุ่งเน้นการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาบุคลากรผ่านการใช้วิทยากรภายใน และถ่ายทอด

ประสบการณ์จากผูบ้ริหารระดบัสูง  

- การนาํระบบออนไลน์มาใชใ้นการพฒันาและเรียนรู้ของพนกังานมากยิ�งขึ�น รวมถึงการใช ้QR Code ในการ

พฒันาฝึกอบรมทั�งเอกสารสัมมนา แบบสาํรวจ แบบประเมิน ฯลฯ 

จากการพฒันาขา้งตน้ ทาํให้หลกัสูตรมีความหลากหลายและน่าสนใจ และไดรั้บผลตอบรับที�ดีจากผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และในปี 2562 กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม ไดใ้ห้ความสําคญักบัการฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั โดยมี

ขอ้มูลจาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรม ดงันี�  

จํานวนชั�วโมงการฝึกอบรมของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม 

รายละเอยีด จํานวนชั�วโมงการฝึกอบรม 

ประจําปี  2562 

(ชม./คน/ปี) 

จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมของกลุ่มสามารถเทลคอม 12.90 

ระดบัพนกังาน ผูบ้ริหาร 20.56 

 พนกังาน 10.95 
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การพฒันาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ 

บริษทัตระหนักดีว่า เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ คือ ส่วนสําคญัสําหรับการปฏิบติังานของพนักงาน ในการ

พฒันาความสามารถ ทกัษะ และความเป็นมืออาชีพอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพและโอกาสความกา้วหน้า

ในอาชีพ โดยในปี 2562 บริษทัมีหลกัสูตรการพฒันาความรู้และทกัษะรวม 159 หลกัสูตร  

หลกัสูตร 

อบรมออนไลน์ 

หลกัสูตร 

อบรมภายนอก 

หลกัสูตร 

อบรมภายใน 

หลกัสูตร 

อบรมต่างประเทศ 

8 102 47 2 
 

ค่าใชจ่้ายเพื�อการพฒันาบุคลากร 

6,732,692 บาท 

ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยในการพฒันาบุคลากร 

5,096.66 บาท 

6. การพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

บริษทัตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าขององค์กรเป็นอย่างยิ�ง บริษทัจึงไดส้นับสนุนให้เกิดการพฒันา

คุณภาพชีวิต สร้างสมดุลให้กับการทาํงาน Work Life Balance ทั�งนี�  เพื�อให้พนักงานทาํงานไดอ้ย่างมีความสุข  Happy 

Workplace โดยในปี 2562 ที�ผ่านมาไดม้ีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีความสุขในการ

ทาํงาน ดงันี�  

 โครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box”  

เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนักงานทุกระดบั รวมทั�งการสื�อสารภายในองคก์รแบบ         

2 ทาง (Two-Way Communication) เพื�อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี�ยนแนวคิดมุมมอง นาํเสนอแนวคิดใหม่  ๆ 

เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนําผลที�ได้ไปปรับปรุงแนวทางดําเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 กจิกรรม Employee Voice 

เพื�อให้พนักงานทุกระดบัที�ปฏิบัติงานในสถานที�ต่าง ๆ รับทราบและเข้าใจทิศทาง เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

ตลอดจนแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

ขบัเคลื�อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง และเป็นช่องทางให้พนักงานไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานใหก้บับริษทั 

 กจิกรรม English for U 

เพื�อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และการพฒันาภาษาองักฤษอย่างต่อเนื�องใหก้บัพนักงาน รวมทั�งให้เกิดการคน้ควา้

และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ลดความเครียดจากการทาํงาน ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

Games / Tip & Trick /  Board / Motto / Contest  

 กจิกรรม Happy Workplace 

บริษทัมุ่งมั�นจะเป็นองคก์รที�ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทาํงาน จึงไดจ้ดักิจกรรม Happy Workplace 

ผา่นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการออกกาํลงักาย การบริจาคยา โดยจดัขึ�นเป็นประจาํ เพื�อให้ผูบ้ริหาร

และพนกังานไดม้ีส่วนร่วมสร้างความสุขไปดว้ยกนั 

 การแข่งขันกฬีาภายใน ICT Sport Games  

บริษทัมุ่งส่งเสริมพนกังานในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกาํลงักาย ภายใตแ้นวคิด

องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) ที�มุ่งเสริมสร้างชีวิตการทาํงานไดอ้ย่างมีความสุข โดยไดม้ีการจดัการ

แข่งขนักีฬาภายใน ซึ�งทาํใหพ้นกังานไดรั้บความสนุกสนานและมีสุขภาพที�แขง็แรง 
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นอกจากนั�น บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ในการจดักิจกรรม และ

การสาํรวจความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (Internal Survey) อีกทั�ง ยงัไดจ้ดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในทุกระดบัขององคก์ร 

เพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) เช่น กิจกรรมทาํความดีของชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอื�น ๆ เป็นตน้ 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ให้ความสําคัญในการผลติสินค้าและบริการที�มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

บริษทัเชื�อมั�นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอย่างต่อเนื�องใหก้บัลูกคา้ ซึ� งเป็นผูม้ีพระคุณของบริษทั

อยา่งต่อเนื�อง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ ดงันี�  

1. มุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหม้ีความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการที�มีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

3. ใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเกี�ยวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเงื�อนไขใด ๆ ของสินคา้หรือบริการนั�น ๆ 

4. จดัให้มีกระบวนการที�สามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการให้บริการที�ไม่เหมาะสม เพื�อที�

บริษทัจะไดป้้องกนัและแกไ้ขปัญหา ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้

และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหม้ีบริการหลงัการขาย เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ในอนัที�จะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้�งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัใหย้ ั�งยนืสืบไป 

 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “การกาํกบัดูแลกิจการ” ภายใต ้“จริยธรรมธุรกิจ” ในหัวขอ้ “นโยบายการปฏิบติั

ต่อลูกคา้” 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

ให้การสนับสนุน  และพฒันาคุณภาพชีวิต  รวมทั�งพฒันาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่ บริษทัอยูร่อดและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งแขง็แกร่งในวนันี�  ก็ดว้ยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม 

ดังนั� น บริษัทจึงให้ความสําคัญยิ�งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและ

สังคมไทย โดยที�ผา่นมา ไดม้ีการดาํเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงันี�  

1. การสร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบัองคก์ร ทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบั เพื�อสร้างความสัมพนัธ์

ที�ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนืและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบสิ�งปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพื�อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยัของ

ชุมชน อาทิ การสร้างที�พกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหน้าที�ทาํการบริษทั การบริจาคเสื�อกันฝนและเสื�อสะทอ้น

แสงแก่ตาํรวจจราจรในพื�นที� สถานีตาํรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์

การเรียนการสอน การกีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง การบูรณะซ่อมแซมวดั และการบริจาคทานแก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิ�งของจาํเป็นเพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจดัหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื�ออาํนวย

ความสะดวกแก่ประชาชนที�ประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มผ่านสื�อและ

กิจกรรมภายในอยา่งต่อเนื�อง 

โดยกิจกรรมต่าง ๆ แสดงไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม” 
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8. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

ดาํเนินธุรกจิโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

บริษทัตระหนกัถึงหนา้ที�และความรับผดิชอบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติั ดงันี�  

1. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ� งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกับความปลอดภยั รวมทั�งการเป็น

พลเมืองดี  ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. รับผดิชอบต่อสังคมในการใชท้รัพยากร  ทั�งในรูปวตัถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ  อยา่งชาญฉลาด   

3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง 

บริษทัมีนโยบายเพื�อการส่งเสริมใหค้วามรู้  และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนักงานทุกคน

คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที�อยูเ่สมอ ดงันี�  

1. บริษทัมีการรณรงคส์ร้างจิตสํานึกดา้นสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที�พนักงานมีส่วนร่วมอย่าง

ต่อเนื�อง 

2. บริษทัให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มแก่สังคมและองคก์รต่าง ๆ รวมทั�งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทั 

3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื�องความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มแก่พนักงาน เพื�อให้เกิดความเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของการดูแลสิ�งแวดลอ้ม  โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง  เพื�อใหร้ะบบ

การจดัการสิ�งแวดลอ้มดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรม ดงันี�   

 การพฒันาสินค้าและบริการ โดยคํานึงถึงสิ�งแวดล้อม  

เรามุ่งเน้นการพฒันาสินคา้และบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภยัทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

รวมทั�งการนาํเสนอบริการทางดา้นการสื�อสารโทรคมนาคมที�ใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม และสนับสนุนการใชพ้ลงังานอย่างรู้

คุณค่าแก่องคก์รภาครัฐและรัฐวสิาหกิจที�มีวสัิยทศัน์สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 

- โครงการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน แสงอาทิตยแ์ละกกัเก็บพลงังาน

ไฟฟ้า) ในพื�นที�โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 แห่ง คือ ตาํบลทุ่งขนาน  อาํเภอสอยดาว, ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  และตาํบลเกาะยาวใหญ่,  

ตาํบลพรุใน อาํเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา 

- โครงการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคาร ของสาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต 

- โครงการติดตั�งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอตัโนมติั (Automatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ� งช่วยให้

ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหญ่สามารถอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าในขณะนั�นได ้จึงสามารถบริหารจดัการการใช้ไฟฟ้าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได ้

 การสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

การกระตุน้จิตสํานึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ�งแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื�อภายใน และ

โครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังานที�จดัขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ในปี 2562 ไดม้ีการปรับเปลี�ยนรูปแบบใหน่้าสนใจ สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผา่น 4 โครงการหลกั ดงันี�  

-  โครงการเรารักษ์โลก  

 โครงการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก โดยหนัมาใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก สร้างจิตสาํนึกในการใส่ใจรักษ์

สิ�งแวดลอ้มและการรู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน โดยจดักิจกรรมเป็นระยะตลอดปี 2562 ดงันี�  

 Exhibition: ใหค้วามรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 กิจกรรม Shirt to Shop Workshop: กิจกรรมประดิษฐถุ์งผา้จากเสื�อยดืมือ 2 
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 กิจกรรม We Market Green Market: รณรงคใ์หพ้นกังานใชถุ้งผา้ เพื�อชอ้ปปิ� งในกิจกรรมออกร้านของพนกังาน 

 รับบริจาคถุงกระดาษ / ถุงผา้: เพื�อมอบให้กบัโรงพยาบาล 4 แห่ง จาํนวน 2,000 ใบ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลตากฟ้า 

จ.นครสวรรค ์โรงพยาบาลกนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลปากนํ� าลงัสวน จ.ชุมพร และโรงพยาบาลนาน้อย 

จ.น่าน 

- โครงการปันกนัอ่าน 

โครงการรับบริจาคหนังสือ โดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จกัใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และร่วมแบ่งปันความรู้ดว้ยการ

บริจาคหนังสือมือ 2 เพื�อมอบให้กบัมูลนิธิกระจกเงา นาํไปสร้างประโยชน์และเติมความรู้ให้กบัผูอื้�นในสังคมได้

อยา่งไม่รู้จบ 

 โดยบริษทัไดส่้งมอบหนงัสือใหก้บั “มูลนิธิกระจกเงา” จาํนวนกวา่ 4,000 เล่ม เพื�อส่งต่อกบัเดก็ที�ขาดแคลนต่อไป 

- โครงการ Clean & Clear 

โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามยั โดยการแยกทิ�งขยะ ซึ� งจดัขึ�นมาตั�งแต่ปี 2560 และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อปลูกฝังนิสัยที�ดีในการแยกทิ�งขยะ ทั�งขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื�อให้เกิดการใชท้รัพยากรที�คุม้ค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

- โครงการ 5ส./Big Cleaning Day 

โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามยัและสภาพแวดล้อมที�ดีในสถานที�ทาํงาน ซึ� งจ ัดขึ� นเป็นประจาํทุกปี 

เพื�อเสริมสร้างความสุขและเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ�งได้จากการดาํเนินงานที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

มุ่งพฒันาและนําเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื�อยกระดบัมาตรฐานชีวิต ความเป็นอยู่ ดูแลสิ�งแวดล้อม และ

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

โครงการ SAMART INNOVATION AWARDS คือ โครงการสําคญัที� “กลุ่มบริษทัสามารถ” ดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง

เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื�อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ไดเ้กิดการพฒันาความคิด ความสามารถ อนันาํไปสู่การสร้าง

นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ีและต่อยอดสู่การเป็นผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลย ีซึ� งหลงัจากการประกวดในแต่ละปีสิ�นสุด 

บริษัทจะทําการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ที� เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื� อโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี�  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชยใ์ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประกวดแลว้ ยงัเป็นการสร้างแรง

บนัดาลใจใหแ้ก่นักพฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ ๆ ของไทย โดยในปีที�ผ่านมา มีจาํนวนข่าวสารเกี�ยวกบัโครงการฯ และผลงานที�ถูก

เผยแพร่ผา่นสื�อสิ�งพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ และสื�อออนไลน์ จาํนวนรวม 74 ข่าว    

การดาํเนินธุรกจิที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืนผ่านหลกัปฏิบติั 9 ประการ ทาํให้ในปีที�ผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อย

ไม่มกีรณีถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจหน้าที�ว่าการดาํเนินงานของบริษทั หรือบริษทั

ยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคมแต่อยา่งใด    

10.3  กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (CSR after process) 

 เพื�อความชดัเจนในการดาํเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”

จึงได้กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” โดยมุ่งเน้นการพฒันา

ศกัยภาพของเยาวชนไทย อนัจะเป็นกาํลงัสําคญัที�จะเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป ซึ� งประกอบดว้ยโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ 3 ดา้นหลกั ๆ ดงันี�  
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1. การพฒันาและส่งเสริมด้านการเรียนรู้  

 โครงการเติมยิ�มและสร้างสุขในการเรียนรู้ โดยมอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV แก่ 60 โรงเรียน            

ใน จ.นครราชสีมา  และ 149 โรงเรียน ใน จ. เชียงราย โดย "กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม" โดยมีเป้าหมาย เพื�อสร้าง

โอกาสการเรียนรู้ และลดความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา 

 โครงการ SMART CLASS 

โครงการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กบัเยาวชนในระดบัอุดมศึกษา โดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร            

นาํนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั�นคงปลอดภยั เขา้เยี�ยมชม 

พร้อมเติมความรู้ดา้น Cyber Security ใหก้บันกัศึกษา 

 โครงการสหกจิศึกษา 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยร่วมสนับสนุนสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา รับนักศึกษาที�สนใจเขา้มาเรียนรู้                  

ฝึกทกัษะ ผ่านการปฏิบติังานจริง เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ซึ� งไดเ้ริ�มตั�งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา ที�ผ่านมามีนักศึกษาจาก

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขา้ร่วมโครงการฯ จาํนวน 5 ราย โดยมีเป้าหมาย เพื�อ

เสริมสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม  

2. การพฒันาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสและอาชีพ  

 โครงการ SAMART INNOVATION ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยมีเป้าหมายเพื�อสนับสนุนความสามารถของ

เยาวชน เติมความรู้ เพื�อพฒันาสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างโอกาสการเป็นเจา้ของธุรกิจดา้นเทคโนโลยี ครอบคลุมการจดั

ประกวดนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพ Samart 

Innovation Award 2019 จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 17 โดยบริษทัไดป้ระสานความร่วมมือกบั สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ดาํเนินโครงการ Young Technopreneur (เถา้แก่นอ้ยเทคโนโลย)ี ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี�  

> สนบัสนุนเงินรางวลั Samart Innovation Award 2019 

> การสนบัสนุนการพฒันาเรียนรู้ เสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการ 

> การสนบัสนุนในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม ตลอด 8 ปีที�ผา่นมา (ปี 2555-2562) 

 โครงการสนับสนุนความสามารถด้านกฬีา  

-  ด้านกฬีาฟุตบอล  

>    โครงการฟุตบอลเพื�อเยาวชนไทย โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” ร่วมกับ KING POWER สนับสนุน

โครงการ FOX HUNT คดัเลือกเยาวชนไทยไปร่วม ฝึกซอ้มฟุตบอลร่วมกบัสโมสรเลสเตอร์ซิตี�  ณ ประเทศองักฤษ    

 >    สนบัสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่าง ๆ อาทิ สโมสรบุรีรัมยย์ไูนเตด็ โดย บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 

-  ด้านกฬีาอื�น ๆ  

>    มวยสากล: สนบัสนุนการแข่งขนัมวยสากล "ศึกกาํปั� นแม่ลานอ้ย สะทา้นโลก" มูลค่า 250,000 บาท  

>   กีฬาฟุตซอล: สนับสนุนการแข่งขนักีฬาฟุตซอล PEA FUTSAL CUP ครั� งที� 18  ซึ� งจดัโดยการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และร่วมบริจาคเงินใหส้ถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บา้นเฟื� องฟ้า)  

>    ขี�จกัรยาน: สนับสนุนการแข่งขนั PEA BIKE FOR LIFE 2019 ร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จดัขึ�นเพื�อ

ส่งเสริมการออกกาํลงักาย พร้อมมอบจกัรยาน จาํนวน 200 คนั ใหก้บันกัเรียนในพื�นที�ชนบทของ จ.สุรินทร์ 

>    วิ�งมาราธอน: สนับสนุน PEA Mini Marathon ครั� งที� 10  ซึ� งจดัโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนของ

รางวลั พร้อมพนกังานร่วมวิ�งในกิจกรรมดงักล่าว โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  

>    กีฬาเปตอง:  สนับสนุนการแข่งขนักีฬาเปตอง ครั� งที� 6  ซึ� งจดัโดยชมรม เปตองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื�อนาํ

รายไดส่้วนหนึ� งไปจดัซื�ออุปกรณ์กีฬา, ติดตั�งจานดาวเทียม และมอบทุนอาหารกลางวนัให้กบัโรงเรียนในถิ�น

ทุรกนัดารในเขตพื�นที�ภาคเหนือ 3 โรงเรียน โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  
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 การสนับสนุนความสามารถด้านอื�น ๆ    

>     สนบัสนุนการจดัสัมมนาเชิงวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต มูลค่า 100,000 บาท    

3.  การพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม  

 กจิกรรมส่งเสริมความจงรักภักดต่ีอสถาบันพระมหากษัตริย์  

บรัษทัไดจ้ดัพิธีแสดงความจงรักภกัดี โดยมีคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” ไดร่้วมลง

นามถวายพระพรชยัมงคล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว 

เนื�องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศกัราช ๒๕๖๒   

 โครงการ We Share Together  

เพื�อเปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมกนัทาํความดีช่วยเหลือแบ่งปันผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนใกลเ้คียง โดยทาํกิจกรรมร่วมกบั

นอ้ง ๆ ไดแ้ก่ ระบายสีบนถุงผา้, ทาํสมุดทาํมือ, เลี�ยงอาหารกลางวนั พร้อมมอบของใชใ้หก้บั สถานสงเคราะห์ เด็กพิการและ

ทุพพลภาพบ้านนนทภูมิสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท รวม 3 ครั� ง โดยมีเป้าหมาย เพื�อปลูกฝังจิตสํานึกในการ

ช่วยเหลือแบ่งปันและมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ต่อชุมชน 

 โครงการสามารถดคีลบั  

มุ่งสนบัสนุน กระตุน้ความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “สามารถ ดีคลบั”  ซึ� งเกิดขึ�น

จากการรวมกลุ่มของพนกังานจิตอาสา ดงันี�   

-  โครงการ “ทุนกลา้ดี”  โครงการที�สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดจิตอาสา โดยเริ�มจากภายในองคก์ร และส่งต่อการทาํ

ความดีไปสู่สังคม ซึ� งจดัต่อเนื�องเป็นปีที� 6 ดว้ยการสนับสนุนเงินทุนให้กับพนักงานไดน้าํไปทาํกิจกรรมที�เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จาํนวน 10 โครงการ  

> โครงการปรับปรุงโรงเรียนที�ห่างไกลและขาดแคลน 5 โครงการ 

> โครงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 3 โครงการ 

> โครงการกีฬาและโครงการช่วยเหลือสัตว ์2 โครงการ 

-   โครงการถกับุญ  เป็นโครงการที�จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 5 เพื�อให้พนักงานไดร่้วมกนัแสดงพลงัจิตอาสาทาํความดี 

ด้วยการถกัหมวกไหมพรม จาํนวนเป้าหมาย 500 ใบ เพื�อนาํไปมอบให้เด็กนักเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

จ. แม่ฮ่องสอน 

- โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัให้พนักงานและคนในชุมชน ใกลเ้คียง ไดม้ีส่วนช่วยเหลือ

สังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจดัอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี ปีละ 3 ครั� ง 

-   กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยกลุ่มบริษทัสามารถ และพนกังานร่วมบริจาคเงิน ผา่นสภากาชาดไทย และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 โครงการสนับสนุนอื�น ๆ  

-  กิจกรรมทาํบุญทอดกฐิน เพื�อทาํนุบาํรุงพระพุทธศานา ที�วดัศรีอุดม และวดัธรรมวงษ ์จ.ลพบุรี จาํนวนเงิน 200,000 บาท  

- โครงการสนับสนุน “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถมัภ์ของสมเด็จพระเจา้พี�นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื�องในโอกาสวนัครบรอบ 66 ปี ของ

ธนาคารฯ โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 

- โครงการสนับสนุนให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

และศิริราชมูลนิธิร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื�องในโอกาสครบรอบวนัสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59 ปี 

โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 

- สนบัสนุนโครงการ “ปันนํ�าใจ มอบโอกาส สู่ ร.ร.ตชด. บา้นแม่นํ� าน้อย” ซึ� งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัขึ�น เพื�อมอบ

สิ�งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา ติดตั�งสายไฟฟ้าระหว่างอาคาร และเลี� ยงอาหารกลางวนัแก่เด็กนักเรียน 

โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  
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- สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษป่์ารอยต่อ 5 จงัหวดั  เพื�อการอนุรักษแ์ละคงความอุดมสมบูรณ์ให้กบัผืนป่า มูลค่า 

3,000,000 บาท โดย “กลุ่มบริษทัสามารถ” 

10.4 การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชัน  

บริษทัไดม้ีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยสามารถดูรายละเอียดไดที้� “การต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน” มีการจดัช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส ขั�นตอน 

วธีิการแจง้เบาะแสและการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงขั�นตอนต่าง ๆ ไวใ้น

จริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.samtel.com  

นอกจากนี�แลว้ เพื�อเป็นการป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั บริษทัจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง

และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไวแ้ลว้ในเรื�อง “การควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยงและ

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” รวมทั�งยงัไดเ้ปิดเผยปัจจยัเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ ไว ้ทั�งความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี�ยง

ทางการเงิน และความเสี�ยงดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้มไวภ้ายใตเ้รื�อง “ปัจจยัความเสี�ยง” 
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11.   การควบคุมภายใน  การบริหารจดัการความเสี�ยง  และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

11.1   การควบคุมภายใน 

11.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุม

ในทุกกิจกรรมอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที� ดี               

ซึ� งคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�ในการสอบทานความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนด และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ดูแลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื�อนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าที�ในการตรวจสอบการปฏิบติังาน และรายงาน

ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งครอบคลุมทั�งในดา้นบญัชี การเงิน การบริหาร การดาํเนินงาน 

ตามแผนการตรวจสอบประจาํปีที�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี� ยงที�เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยใช้หลักการและแนวทาง           

ตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง อา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ� งสัมพนัธ์กบั

การดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมิน             

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ซึ� งไม่พบขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทั�ง 8 องคป์ระกอบ ดงันี�  

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีการทาํแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจาํปี โดยมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานแลว้ว่า

การตั�งเป้าหมายไดด้าํเนินการอย่างรอบคอบ และไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที�กาํหนด ไดม้ี

การนาํระบบ Performance Management (PM Online) มาใช ้เพื�อให้พนักงานไดป้ฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกับ

เป้าหมาย โดยใช ้Key Performance Indicator (KPI) เป็นเครื�องพิจารณาผลตอบแทนของพนักงาน บริษทัได้

ทาํการจัดโครงสร้างธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ ตามประเภทการดาํเนินธุรกิจ เพื�อความชัดเจนและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน นอกจากนั�น บริษทัไดม้ีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ระหว่างบริษทักับพนักงาน และไดป้รับปรุงนโยบายกาํกับดูแลกิจการ โดยจดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจที�กาํหนด

แนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังานใหย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและโปร่งใส 

2) การกาํหนดวัตถุประสงค์ 

บริษัทมีการกําหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั� งด้านกลยุทธ ์          

การปฏิบติังาน การรายงาน และการปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ซึ� งบนัทึกเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัหรือพนัธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้นอกจากนี�  บริษทั

ยงัไดม้ีการปรับเปลี�ยนแผนงาน กลยุทธ์และวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และปัจจยัเสี�ยง ที�เปลี�ยนแปลง

ไปอย่างสมํ�าเสมอ พร้อมทั� งชี� แจงวตัถุประสงค์ขององค์กรในการประชุม Management Meeting ปีละ 2 ครั� ง 

เพื�อเผยแพร่กบัผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยต่าง ๆ ของบริษทั 
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3) การบ่งชี�เหตุการณ์ 

บริษทัไดร้ะบุตวับ่งชี� เหตุการณ์หรือปัจจยัเสี�ยงต่าง ๆ ที�อาจส่งผลเสียหายต่อวตัถุประสงค์ในระดบัองค์กร และ        

ระดบัปฏิบติัการของบริษทัไวอ้ย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั�งระบุเหตุการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�น ที�เอื�ออาํนวยต่อ

วตัถุประสงคท์างดา้นบวกไวด้ว้ย โดยพิจารณาจากแหล่งความเสี�ยงภายนอกและภายในบริษทั และยงัมีการติดตามผล

อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทมีการระบุปัจจัยเสี�ยงที�ครอบคลุมต่อการเปลี�ยนแปลงของแต่ละระดับ 

รวมทั�งมีการรายงานต่อผูบ้ริหารหรือผูเ้กี�ยวขอ้งใหรั้บทราบอยูเ่สมอ 

4) การประเมินความเสี�ยง 

บริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงขึ�น โดยนาํ Enterprise Risk Management หรือ ERM เขา้มาใช ้          

เพื�อวิเคราะห์ความเสี� ยงทางธุรกิจ พร้อมทั�งหามาตรการในการแก้ไขป้องกันความเสี� ยงดังกล่าว ทั� งนี�  เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่ในการบริหารความเสี�ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

The Treadway Commission) ซึ� งบริษทัมีเครื�องมือและวิธีการประเมินความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ และไดก้าํหนด

หลกัเกณฑ์ของการประเมินความเสี�ยงในแต่ละระดบัไวอ้ย่างเหมาะสม ทั�งในระดบัองคก์รและระดบัปฏิบติัการ 

ตลอดจนทาํการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้ององคก์ร  

ซึ� งไดท้าํการประเมินทั�ง 2 ดา้น คือ ผลกระทบหรือความเสียหายที�จะเกิดจากเหตุการณ์นั�น (Impact) และ

โอกาสที�จะเกิดเหตุการณ์ความเสี�ยง (Likelihood) เพื�อพิจารณาระดบัค่าของความเสี�ยงที�อาจเป็นระดบัสูง กลาง 

หรือตํ�า พร้อมทั�งหาวธีิในการบริหารจดัการกบัความเสี�ยงเหล่านั�น โดยบริษทัไดก้าํหนดใหม้ีการประชุมปีละ 3 ครั� ง 

เพื�อประเมินความเสี�ยงของธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง   

5) การตอบสนองความเสี�ยง 

 บริษทัมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื�อง โดยกาํหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี�ยง

ในแต่ละระดบัและในภาพรวม ซึ�งไดแ้ก่ การหลีกเลี�ยง การลด การโอนให้ผูอื้�นและการยอมรับความเสี�ยงไวอ้ย่าง

ชดัเจน เพื�อให้มั�นใจไดว้่าบริษทัไดม้ีการพิจารณาทางเลือกที�มีความคุม้ค่าที�สุด และมีประสิทธิผลที�สุด โดยเลือก

จดัการกับความเสี�ยงระดับสูงเป็นอนัดับแรก เพื�อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที�จะเกิดเหตุการณ์นั� น 

รวมทั�งยงัมีมาตรการควบคุมภายในที�ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัความเสี�ยงที�เปลี�ยนแปลงไป 

6) มาตรการควบคุม 

 บริษทัไดจ้ดัทาํ Authorization Manual และ Work Flow Procedure ไวอ้ย่างชัดเจน ซึ� งจะทาํการปรับปรุงให ้            

สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัรายการที�เป็นนัยสําคญัตามกฎที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด นอกจากนั�น ยงัมีหน่วยงานบญัชี การเงิน ตลอดจนหน่วยงานกฎหมาย  

รวมทั�งผูต้รวจสอบภายในและภายนอกคอยกาํกบัดูแลใหด้าํเนินการภายใตก้ฎระเบียบต่าง ๆ ที�กาํหนด 

7) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

บริษทัไดน้าํวิธีบริหารจดัการขอ้มูลและการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศที�เป็นมาตรฐานระดบัสากล มาใช ้

อาทิ มาตรฐาน COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) มาพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุ่มบริษทัให้มีความเป็นไอทีภิบาล (IT Governance) โดยระบบงานคอมพิวเตอร์ไดใ้ชม้าตรฐาน 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มาปรับปรุงวิธีการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

มีการใชง้าน Intelligent Data Center เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลที�ช่วยผูบ้ริหารในการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูล 

เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ ซึ� งมีการใช้ระบบ ERP Software (SAP) รองรับระบบงานดา้นบญัชี 

งานสินคา้คงคลงั งานบริการ และระบบควบคุมบญัชีอุปกรณ์ขึ�นมารองรับธุรกิจของบริษทั ภายใตก้ารจดัการดา้น
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ความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ� งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 27001: 2013 และไดรั้บมาตรฐานกระบวน 

การพฒันางานซอฟตแ์วร์ที�มีคุณภาพ CMMI (Capability Maturity Model Integration) ระดบั 3 รวมถึงมีการทาํ 

External Data backup โดยการจดัทาํ Site backup ของระบบสารสนเทศทั�งหมด และยงัไดม้ีการนาํระบบขอ้มูล

สารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล (HRIS) มาใชง้านอีกดว้ย 

 นอกจากนี�  บริษทัยงัมีระบบ Intranet, Internet & e-mail เพื�อเป็นช่องทางการสื�อสารภายในและภายนอกองคก์ร           

ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คาํสั�ง และคู่มือการปฏิบัติงาน ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั�วถึงทั� งองค์กร  

มีช่องทางที�เหมาะสมสําหรับให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ร 

8) ระบบการติดตาม 

 บริษัทมีขั� นตอนการติดตามและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี� ว ัด Key 

Performance Indicator (KPI) ที�กาํหนดในแต่ละระดบัอยา่งเหมาะสมสมํ�าเสมอ และมีระบบการวิเคราะห์ประเมิน

และติดตามผลการดาํเนินงานที�ดี เช่น กาํหนดให้พนักงานระดบัหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบติังาน และ

การรายงานของผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อหัวหน้างานระดับสูงต่อไป เพื�อให้มั�นใจได้ว่า

มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั�น มีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี� ยงและการ

เปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม ทนัเวลา 

 นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน เพื�อติดตามผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื�อใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานประจาํปี 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งเป็น

กรรมการอิสระทั�ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว              

ลงความเห็นวา่ บริษทัมีการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั นอกจากนี�  

ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�ทะเบียน 4799 ซึ� งเป็นผูต้รวจสอบ

งบการเงินประจาํปี 2562 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 มิไดแ้สดงความเห็นว่า บริษทัมีขอ้บกพร่องที�มีสาระสําคญั

เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบญัชีดงักล่าวแต่ประการใด 

11.1.2 การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที�ยงธรรม มีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ� งกาํหนด

ขอบเขต หน้าที�รับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน และมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบที�ปรับปรุงอยู่เสมอ เพื�อใชเ้ป็น

เกณฑ์อา้งอิงในการปฏิบติังานที�เป็นทิศทางเดียวกัน เพื�อให้มั�นใจว่าการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีคุณภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายในที�เป็นเลิศเยี�ยงมืออาชีพ เพื�อส่งเสริม

และปรับปรุงองคก์รใหม้ีการกาํกบัดูแลที�ดี และเพิ�มคุณค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และเพื�อพฒันาองคก์รสู่ความยั�งยนื 

หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี�ยง 

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัตามแผนงานการตรวจสอบประจาํปี ซึ� งไดพ้ิจารณาจากวตัถุประสงค ์กลยุทธ์ พนัธกิจ 

ในระดบัภาพรวม ปัจจยัเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง (Risk Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที�สําคญั (Key Control Point) 

และความคิดเห็นเพิ�มเติมของฝ่ายจดัการ โดยแผนงานการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั�งการให้คาํปรึกษาแนะนาํในดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัทาํมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง 

เป็นตน้ เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นวา่ การปฏิบติังานต่าง ๆ จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้และยงัทาํ
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การติดตามประเมินผลอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในระบบที�วางไว ้ว่าไดด้าํเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื�องและ

ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งสมํ�าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี�ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการ

สอบทานตัวบ่งชี� เหตุการณ์หรือปัจจยัเสี� ยงที�ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี� ยงของ

ผูป้ฏิบติังาน เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการระบุและประเมินความเสี�ยงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีการบริหารความเสี�ยงที�เป็น

ระบบ สามารถจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได ้และมีการรายงานอย่างครบถว้นทนัเวลาพร้อมทั�งยงัมีการ

ติดตามสอบทานความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความเสี� ยงด้านการทุจริตจากภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจ

ประเมินความเสี�ยงดา้นการทุจริต เพื�อช่วยบ่งชี� สิ�งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปไดใ้นเรื�องการทุจริตจากภายในและ

ภายนอกองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื�อให้มั�นใจไดว้่าบริษทั   

จะสามารถป้องกนัและควบคุม เพื�อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อสนับสนุนภาระหน้าที�และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้งานประสบผลสําเร็จและ           

มีประสิทธิผล พร้อมทั�งมีบทบาทในการให้คาํแนะนาํในประเด็นต่าง ๆ เพื�อให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

รวมทั�งพฒันางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบมีการพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนื�อง 

11.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2546 ได้แต่งตั� ง           

นายสมชาย  บุญสุภาพร ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั 

ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและ

ปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติัหนา้ที� ดงันี�  

1. เสนอแผนงานตรวจสอบประจาํปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมติัแผน และควบคุมดูแลให้มีการตรวจ 

สอบการปฏิบติังานตามแผนงานที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ควบคุมการตรวจสอบเพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎขอ้บงัคบั

ของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

3. ใหข้อ้เสนอแนะแก่พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั เพื�อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. รายงานประเดน็สาํคญัเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัที�ตรวจพบ 

5. ประสานงาน กาํกบัดูแลและการควบคุมในเรื�องต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี�ยง หลกัจรรยาบรรณ ฯลฯ 

6. ปฏิบติังานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน สามารถใหค้วามรู้ และคาํปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษทั ในเรื�องวิธีปฏิบติังาน เพื�อให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�ตอ้งพึงปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั�งนี�  การพิจารณาแต่งตั�ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

บริษทักาํหนดใหง้านกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั เป็นหนา้ที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั ทาํหน้าที�ดูแล

ให้บริษัท กรรมการ และผู ้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พรบ. บริษทัมหาชน รวมทั�งกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ภายใตก้ารดูแลของเลขานุการบริษทั 
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11.2   การบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษทัให้ความสําคญัในการบริหารความเสี�ยงขององคก์ร ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการบริษทั จาํนวน 4 ท่าน โดยมีประธานกรรม 

การบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี� ยง นอกจากนี�  ยงัได้แต่งตั�งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ซึ� งประกอบดว้ย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง และผูบ้ริหารจากสายงานหลกัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 12 ท่าน 

พิจารณาแผนการบริหารความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยงทางธุรกิจของบริษทั รวมทั�งการกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ความเสี�ยง และการติดตามผลอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเสนอแผนการบริหารและผลการติดตามการดาํเนินงานเรื�องการบริหารความเสี�ยง        

ใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี�ยงพิจารณา 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุมรวม 3 ครั� ง เพื�อปฏิบติัหน้าที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

เพื�อใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางในการบริหารความเสี�ยงกบัฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการ

ปรับปรุง และพฒันาระบบบริหารความเสี�ยงภายในบริษทัอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษทัสามารถบริหารจดัการความเสี�ยงที�สําคญั

ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

ปัจจุบนัสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี�ยงจึงเป็นสิ�งที�มีความสําคญั ช่วยให้บริษัท

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์เมื�อมีเหตุการณ์ที�ไม่คาดคิดเกิดขึ� น ดังนั� น จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�บริษัทจะต้องมีกลไกการ

บริหารงาน เพื�อสร้างความแข็งแกร่งและการเตรียมความพร้อมไวอ้ย่างรอบดา้นเป็นการล่วงหน้า เพื�อให้บริษทัสามารถบริหาร

ความเสี�ยงและดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงตลอดไป  

ทั�งนี�  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงและเปิดแผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samtel.com โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1.  การกาํหนดแผนการบริหารความเสี�ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทัตามแผนงานหลกัของบริษทั และความเสี�ยงในการ

ดาํเนินธุรกิจต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น เพื�อให้แผนงานการบริหารความเสี�ยงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ 

และความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องกิจการในการดาํเนินธุรกิจ 

2.  การจดัการความเสี�ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี�ยงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานที�รับผิดชอบจะจดัลาํดบัความสําคญัของ

ความเสี�ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที�ความเสี�ยงดงักล่าวจะมีต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการ

กบัความเสี�ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสี�ยงตาม

มาตรการการลดความเสี�ยงดงักล่าว 

3.  มาตรการบริหารความเสี�ยงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ซึ� งประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีการจดัประชุมปีละ 3 ครั� ง เพื�อติดตามและทบทวนผลการ

ดาํเนินการจดัการความเสี�ยงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจดัการความเสี�ยงของแต่ละบริษทั 

หรือหน่วยงาน เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที�บริษทักาํหนดไว ้  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีการติดตามผลสําเร็จของการบริหารความเสี�ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของ ฝ่ายจดัการ           

ที�รับผดิชอบในปัจจยัความเสี�ยงต่าง ๆ และผลของการวดัผลที�เชื�อถือไดข้องการปฏิบติังานตามแผนงาน รวมทั�งมีการพิจารณาว่า

ระดบัความเสี�ยงลดลงหรือไม่ ทั�งนี�  เพื�อใหก้ารบริหารความเสี�ยงมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากการบริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากร การจดัฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้

กบัพนักงานทุกระดบั ให้พนักงานสามารถระบุความเสี� ยงของธุรกิจได้ครอบคลุมและครบถ้วน รวมถึงการจัดทาํแผนการ

ดาํเนินงาน เพื�อใหค้วามเสี�ยงลดลงจากเดิม การฝึกอบรมจะเนน้หลกัปฏิบติั การนาํไปใช้งานไดท้นัที บริษทัจึงมั�นใจว่าสามารถ

บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของการบริหารจดัการความเสี�ยงขององค์กรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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11.3   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญัในการต่อตา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั�นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ย

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั�งนี�  บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบติัที�เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน โดยกาํหนดใหม้ี

การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งสมํ�าเสมอ 

หน้าที�ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�กาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ในการสอบทานการรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

และระบบบริหารความเสี�ยง เพื�อใหม้ั�นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รัดกุม และมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารมีหนา้ที�ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และให้มีการสื�อสาร

ไปยงัพนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกคน 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ที�อาจเกิดขึ�นจาก

การปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จะตอ้ง

ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี�  

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม

กฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใด ๆ ที�ทาํให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน

เกี�ยวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใด ๆ ของบริษทัเพื�อดาํเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพื�อการกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษทัสนับสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและ

สังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื�อการกุศล ซึ� งตอ้งนาํไปใช้สําหรับสาธารณกุศลเท่านั�น รวมทั�งสนับสนุน

เพื�อธุรกิจของบริษทั โดยมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทั  

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อื�นใด 

การรับ หรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื�อแสดงออกถึงความกตญั�ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพทาง

ธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ�งอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนัล หรือประโยชน์

อื�นใดที�ไม่เหมาะสมย่อมจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเกื�อหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ      

ในการปฏิบติัหนา้ที� และอาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ในที�สุด ซึ� งบริษทัไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดยบริษทัยึดหลกั

ปฏิบติัดงัต่อไปนี�  

3.1 การรับหรือการใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อื�นใด อนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 

- พนกังานกลุ่มบริษทั ตอ้งไม่รับหรือใหเ้งิน ทรัพยสิ์น สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใด กบัผูห้นึ� งผูใ้ดที�มีเจตนาเพื�อชกั

นาํ หรือละเวน้การกระทาํที�ไม่ถูกตอ้ง 

- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์น

อยา่งผดิกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั�นตอ้งไม่ใช่สิ�งผดิกฎหมาย 

- การใชจ่้ายสาํหรับการเลี�ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตามสัญญาทาง

ธุรกิจเป็นเรื�องที�ยอมได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 
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- การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื�นใดแก่เจา้หน้าที�ของรัฐ ทั�งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตอ้งให้

แน่ใจวา่การใหน้ั�นไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิ�น 

 3.2 การรับหรือการใหข้องขวญั ของที�ระลึก 

- ก่อนการรับหรือใหข้องขวญั ของที�ระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของ

บริษทั โดยสิ�งของหรือของขวญัที�ใหแ้ก่กนัในหนา้ที�การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของที�ระลึก ที�อาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึ� งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมใน

การปฏิบติัหนา้ที� หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของที�ระลึก ที�มีค่าเกินปกติวสัิยจากผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ใหร้ายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�น 

- เก็บรักษาหลกัฐานการชาํระเงินที�แสดงมูลค่าของขวญั ของที�ระลึก เพื�อตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- กรณีที�รับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ�งของ 

หรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานที�หน่วยงานภายนอกนั�นกาํหนดไว ้

 3.3 การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

- ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมื�อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที� หรือหน่วยงานของรัฐ 

- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละทอ้งถิ�น อาจมีเงื�อนไข ขั�นตอน 

หรือวธีิปฏิบติัที�แตกต่างกนั 

- ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทั�งในกรณีวา่จา้ง เพื�อมา

เป็นที�ปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทั โดยเงื�อนไขการวา่จา้งเป็นตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  

ทั�งนี�  บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samtel.com) 

แนวปฏิบัติในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    

1. กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี�ยงของแต่ละบริษทั 

ซึ� งรวมความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยูด่ว้ย เพื�อใหม้ั�นใจวา่ทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในที�เหมาะสม ทั�งการ

ควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใด          

มีระบบควบคุมภายในที�ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดี้ขึ�น 

2. การป้องกนั 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่ค่าตอบแทนที�ให้กบัพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัจะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนัที�มีชื�อเสียงทั�งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัในกลุ่มสื�อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 

3. การจัดการอบรมและสื�อสาร  

สนบัสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทักาํหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื�อส่งเสริมความซื�อสัตย์

สุจริตและแนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 

ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ� งพนักงานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

บริษทั (www.samarthre.com) 
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4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพื�อเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนับสนุนให้พนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียรายงาน

การละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที�ไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางสําหรับผูม้ีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง

เบาะแสการกระทาํผดิใด ๆ ทั�งผดิหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายใด ๆ โดยการ

ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามที�อยู่ที�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั (www.samtel.com) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั�นตอนและวิธีการ “การแจง้

เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป ทั�งนี�  บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสแก่

ผูใ้ดทั�งสิ�น 

5. การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื�องการทุจริตคอร์รัปชนัของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที�ผ่านมา 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

บทลงโทษ 

การกระทาํใด ๆ ที�ฝ่าฝืนตามนโยบายนี�  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที�บริษทักาํหนดไว ้

รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทาํที�ผดิกฎหมายดว้ย 

ในรอบปีที�ผ่านมา ไม่พบการกระทาํการทุจริตของพนักงาน พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบของบริษทั 

ซึ� งไดม้ีการแกไ้ขและชี�แจงระเบียบปฏิบติัที�ถูกตอ้งใหพ้นกังานรับทราบแลว้ 

สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่พบการกระทาํผิดหรือมีการลาออกอนัเนื�องจากประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการ และไม่พบ

กรณีใด ๆ ที�เกี�ยวกบัชื�อเสียงในทางลบของบริษทัอนัเนื�องมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 
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12.   รายการระหว่างกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนักบับุคคลที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหวา่งกนัที�เปิดเผยในส่วนนี� เป็นรายการระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ดงันี�  

บริษัทที�มีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายชื�อกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  

ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 70.14 

นายเจริญรัฐ      วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์    วไิลลกัษณ์ 

นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ 

บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายเจริญรัฐ      วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์    วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายเจริญรัฐ      วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

บริษทั แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั บริษทั สามารถ เอวิเอชั�น โซลูชั�นส์ จาํกดั (มหาชน)    

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 100    

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

บริษทั แคมโบเดีย สามารถ จาํกดั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 49  

นายเจริญรัฐ      วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์    วิไลลกัษณ์ 

บริษทั วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ จาํกดั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)    

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 73   

นายธนานนัท ์    วิไลลกัษณ์ 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 68.43  และ 

บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 0.75    

นายเจริญรัฐ      วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

นายศิริชยั          รัศมีจนัทร์ 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (1) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 82.70 

นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 97.40   

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั  

(เดิมชื�อ บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั) 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99   

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

 

บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

จาํกดั 

บริษทั วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด  

ถือหุ้นในบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

อตัราร้อยละ 14.78 

นายเจริญรัฐ      วิไลลกัษณ์ 

นายวฒันช์ยั      วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์    วิไลลกัษณ์ 

บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั  บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 49.99  

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

บริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

 

บริษทั ซีเคียวเอเชีย จาํกดั บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

   หมายเหต ุ: (1)  เดิมชื�อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน)  

                             เมื�อวันที� 6 ตลุาคม 2560 
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บริษัทที�มีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายชื�อกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั บริษทั  สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 100   

นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์    วิไลลกัษณ์ 

บริษทั คอนแทค-อิน-วนั จาํกดั บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99   

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 100   

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)    

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99     

นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั พอสเน็ท จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

- 

บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.61 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99   

นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99   

นายเจริญรัฐ          วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั         วิไลลกัษณ์ 

นายจง    ดิลกสมบติั 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)   

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99   

นายเจริญรัฐ          วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง    ดิลกสมบติั 

บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 60   

นายเจริญรัฐ          วิไลลกัษณ์ 

นายจง    ดิลกสมบติั 

บริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 90 

นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 

บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง   ดิลกสมบติั 
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บริษัทที�มีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายชื�อกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไอที แอบ๊โซลุท จาํกดั บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.94 

- 

บริษทั สามารถ เรดิเทค จาํกดั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99  

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายจง       ดิลกสมบติั 

บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี จาํกดั บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 61.88 

นางสาวรพีพรรณ   เหลืองอร่ามรัตน ์

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

บริษทั เทดา้ จาํกดั บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 94.35 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั บริษทั เทดา้ จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 100 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี จาํกดั 

(เดิมชื�อ บริษทั สามารถ เวสทท์ูเพาเวอร์ จาํกดั) 

บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) จาํกดั บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

บริษัท  สามารถ เอวิ เอชั�น  โซลู ชั�นส์  จ ํากัด 

(มหาชน)    

(เดิมชื�อ บริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั�น จาํกดั) 

บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 66.67 และ 

บริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 33.33 

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายศิริชยั   รัศมีจนัทร์ 

บริษทั ซิมทูแอซเซ็ท จาํกดั บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

บริษทั ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 

นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 

บริษทั ภูผาธารา จาํกดั  บริษทั วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด 

เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มร้อยละ 42.38 (บริษทั วิไลลกัษณ์ 

อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)) 

นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

บริษทั วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั บริษทั วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด  

เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 42.38 (บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์

เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)) 

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ์ 

 

บริษทั ไทย ทิคเก็ต โปร จาํกดั  มีกรรมการที�เกี�ยวขอ้งกนั คือ นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 

บริษทั ซีเอสวี แอสเสท จาํกดั บริษทั วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด  

เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 99.99 (บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์

เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)) 

นายเจริญรัฐ       วิไลลกัษณ์ 

นายวฒัน์ชยั       วิไลลกัษณ์ 
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บริษัทที�มีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายชื�อกรรมการร่วมกนั 

  บริษทั เลอโวเทล เขาใหญ่ จาํกดั บริษทั วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกัด  

เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มร้อยละ 21.19 (บริษทั วิไลลกัษณ์ 

อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)) 

นายวฒัน์ชยั      วิไลลกัษณ์ 

 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

1) ค่าเช่าพื�นที�และค่าสาธารณูปโภค  

ลกัษณะรายการที�สําคัญ 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

1.  บมจ. สามารถเทลคอม 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที�  817.19, 830.79 ตร.ม.  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

5.99 5.65 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด เมื�อ

เปรียบเทียบกับอัตราค่าเ ช่าสําหรับพื� นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

2.   บมจ. สามารถเทลคอม 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 พื�นที� 50 ตร.ม. ตั�งอยูเ่ลขที� 101/4 หมู่ที� 20  

 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

- 0.02 เพื�อใชเ้ป็นที�เก็บสินคา้และอุปกรณ์ อตัราค่าเช่า

และบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด  

เมื�อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

3.   บมจ. สามารถเทลคอม 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค 

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที� 770.38 , 723.95 ตร.ม.  

 จากบริษทั วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

5.51 5.32 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื�อ

เปรียบเทียบกับอัตราค่าเ ช่าสําหรับพื� นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

4.   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค 

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์คพื�นที�  727.22 ตร.ม.  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

5.20 5.01 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด เมื�อ

เปรียบเทียบกับอัตราค่า เช่าสําหรับพื� นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

5.    บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 พื�นที� 721.23 ตร.ม. ตั�งอยูเ่ลขที� 101/4 หมู่ที� 20  

 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.26 1.03 เพื�อใชเ้ป็นที�เก็บสินคา้และอุปกรณ์ อตัราค่าเช่า

และบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

6.   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั                     

เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค 

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ปี 2561 พื�นที� 19.83, 86.92,  

593.36,546.93 ตร.ม. และปี 2562 พื�นที� 19.83, 86.92, 

 546.93 ตร.ม.  

 จากบริษทั วไิลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

4.68 4.87 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด

เมื�อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 
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ลกัษณะรายการที�สําคัญ 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

7.   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วสิ จาํกดั                     

เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค 

 บนอาคารสมาร์ทวนั พื�นที� 288 ตร.ม.   

 จากบริษทั ซีเอสว ีแอสเสท จาํกดั 

1.56 1.56 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด

เมื�อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

8.  บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชส้าธารณูปโภค พื�นที� 199.40, 55.68 ตร.ม.  

 ตั�งอยูเ่ลขที� 101/4 หมู่ที� 20 ถ.พหลโยธิน  

 ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.05 0.02 เพื�อใชเ้ป็นที�เก็บสินคา้และอุปกรณ์ อตัราค่าเช่า

และค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

9.  บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค 

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที� 841.35, 1,059.05 ตร.ม.   

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

7.45 7.94 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

10. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารสมาร์ทวนั พื�นที� 48, 118 ตร.ม. 

 จากบริษทั ซีเอสว ีแอสเสท จาํกดั 

0.60 0.75 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

11.  บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที� 128.50 ตร.ม.  

 จากบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.86 0.88 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

12.  บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั   

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค 

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที� 374.72 ตร.ม.  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

2.68 2.68 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

13.  บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั   

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที�  1,476.41 ตร.ม.  

 จากบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

10.56 10.56 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

14.  บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั   

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที� 1,366.86 ตร.ม.  

 จากบริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

9.78 9.41 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

15.  บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั   

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที�  48  ตร.ม.  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

0.34 0.34 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 
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ลกัษณะรายการที�สําคัญ 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

16. บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั   

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 พื�นที� 15.91 ตร.ม. ตั�งอยูเ่ลขที� 101/4 หมู่ที� 20  

 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

- 0.01 เพื�อใชเ้ป็นที�เก็บสินคา้และอุปกรณ์ อตัราค่าเช่า

และบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด

เมื�อเปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

17. บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 

 เช่าพื�นที�พร้อมใชบ้ริการสาธารณูปโภค  

 บนอาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค พื�นที� 139.29  ตร.ม.  

 จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.98 1.00 เพื�อใช้เป็นพื�นที�สํานักงาน อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาด 

เมื�อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสําหรับพื�นที�

บริเวณใกลเ้คียง 

2)  ดอกเบี�ยรับ จากสัญญาเช่าการเงิน  

บริษทัผู้ให้เช่าซื�อ บริษทัผู้เช่าซื�อ 

อตัราดอกเบี�ย 

ต่อปี  

(ร้อยละ) 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

1.  บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั   

 

บริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั ทาํสญัญาเช่า

ซื�อรถผลิตรายการโทรทศัน์ (Outside Broadcasting 

Van) พร้อมระบบ เพื�อผลิตสื�อรายการ และการ

ถ่ายทอดผ่านทางโทรทศัน์ 

7.5% ยอดหนี�ตาม 

สญัญาเช่า   212.31 

ดอกเบี�ยรับ   15.54                

ยอดหนี�ตาม 

สญัญาเช่า    266.19 

ดอกเบี�ยรับ    17.96                

3) รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกจิ  

บริษทัผู้ขายสินค้า / ให้บริการ บริษทัผู้ซื�อสินค้า / รับบริการ 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

1.  บมจ. สามารถเทลคอม บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 0.60 0.60 

2.  บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 10.49 10.49 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั - 0.60 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล  

(เดิมชื�อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย) 

12.99 77.84 

บริษทั วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ จาํกดั 1.40 2.26 

บริษทั ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั 0.14 - 

3.  บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 0.05 0.05 

บริษทั ไอ คิว ไวน์ จาํกดั  

(เดิมชื�อ บริษทั เบสท ์เซลล่า จาํกดั) 

0.02 0.01 

4.  บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 3.20 1.90 

บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 0.28 - 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล  

(เดิมชื�อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย) 

33.36 310.18 

5.  บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 0.97 - 

บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั - 3.00 
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บริษทัผู้ขายสินค้า / ให้บริการ บริษทัผู้ซื�อสินค้า / รับบริการ 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

6.  บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 5.25 4.08 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล  

(เดิมชื�อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย) 

1.80 1.56 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 3.92 4.94 

บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย  จาํกดั - 1.81 

บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั 0.17 0.17 

บริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั - 0.02 

บริษทั ไอ คิว ไวน์ จาํกดั  

(เดิมชื�อ บริษทั เบสท ์เซลล่า จาํกดั) 

0.27 0.18 

บริษทั ภูผาธารา จาํกดั 0.77 1.84 

บริษทั เลอโวเทล เขาใหญ่ จาํกดั 0.58 0.58 

บริษทั เกตเวย ์เซอร์วิส จาํกดั 0.46 - 

7.  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  

     ค่าบริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

บมจ. สามารถเทลคอม 13.91 9.11 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 23.93 23.93 

บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 6.25 6.18 

บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 1.11 1.11 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 17.29 17.29 

บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 1.25 1.25 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 3.12 3.12 

8.  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น  

     ค่าบริการดา้นการบริหารและการจดัการ      

บมจ. สามารถเทลคอม 30.00 28.00 

9.  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั   0.06 - 

บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 1.57 1.64 

บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 1.22 1.13 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 1.98 1.86 

บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 0.07 - 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 3.37 0.04 

10. บริษทั สามารถดิจิตอล มีเดีย จาํกดั บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 0.02 - 

11.   บมจ. สามารถ ดิจิตอล  

 (เดิมชื�อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย) 

 

บมจ. สามารถเทลคอม 1.90 49.76 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 0.02 0.04 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 4.02 0.20 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 10.93 - 

12.  บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั บมจ. สามารถเทลคอม 0.01 0.16 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั  0.01 - 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั  2.33 22.06 

บริษทั พอสเน็ท จาํกดั - 0.01 

บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั - 0.25 

บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 0.01 - 

13.  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  บมจ. สามารถเทลคอม 0.24 0.11 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 1.21 1.35 
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บริษทัผู้ขายสินค้า / ให้บริการ บริษทัผู้ซื�อสินค้า / รับบริการ 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561 

13.  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ (ต่อ) บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั  0.15 0.15 

บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 0.02 0.04 

 บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั  0.23 0.21 

บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 0.04 0.04 

บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั   0.01 0.01 

14. บริษทั วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซีสเตม็ จาํกดั 

 

บมจ. สามารถเทลคอม - 0.39 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 1.26 1.32 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 217.71 40.14 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 0.22 0.11 

บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั - 0.11 

15. บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั - 0.06 

บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั 0.03 0.02 

 16. บริษทั ไอ คิว ไวน์ จาํกดั 

     (เดิมชื�อ บริษทั เบสท ์เซลล่า จาํกดั) 

บมจ. สามารถเทลคอม 0.69 1.11 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 0.18 0.05 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั - 0.03 

17. บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 15.24 10.10 

18. บริษทั วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 0.27 0.75 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั - 16.57 

19. บริษทั ไทย ทิคเก็ต โปร จาํกดั บมจ. สามารถเทลคอม 0.14 0.87 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 0.23 0.22 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 0.05 0.05 

20. บริษทั ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 37.89 40.70 

21. บริษทั สุวรรณภูมิเอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 0.01 - 

4) รายการเบ็ดเตลด็ตามปกติธุรกจิ 

ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล สําหรับปีสิ�นสุด             

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด             

31 ธ.ค. 2561 

1.   บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ค่าบริการ และค่าใชจ่้าย

เบด็เตล็ดให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.28 0.06 ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไปตาม

ราคาตลาดหรือราคาที�เกิดขึ�นจริงเป็นการ

ทดรองจ่าย 

2.   บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่านํ�า, ค่าไฟฟ้า, ค่าที�จอดรถ ให้แก่ 

 บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.44 0.45 เป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกิจ   

3.   บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั เลอโวเทล เขาใหญ่ จาํกดั 

0.02 0.23 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

4.  บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั 

0.01 - เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

5.   บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั ภูผาธารา จาํกดั 

0.23 0.11 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 
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ลกัษณะรายการที�สําคญั 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล สําหรับปีสิ�นสุด             

31 ธ.ค. 2562 

สําหรับปีสิ�นสุด             

31 ธ.ค. 2561 

6.  บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั 

0.01 - เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

7.   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั จ่ายค่าไฟฟ้า, ค่าที�จอดรถ

ให้แก่บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.76 0.80 เป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกิจ   

8.   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 

ให้แก่บริษทั ซีเอสวี แอสเสท จาํกดั 

0.47 0.38 เป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกิจ   

9.   บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั จ่ายค่าสินคา้และ

บริการเบด็เตล็ด ให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.06 0.05 เป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกิจ   

10. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.01 0.01 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

11. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั  ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั 

- 0.01 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

12. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั ซีเอสวี แอสเสท จาํกดั 

0.02 0.01 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

13. บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.11 0.09 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

14. บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั  จ่ายค่าเช่าใชห้มายเลขโทรศพัท ์ และ 

      ค่าบริการเบด็เตล็ด ให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.01 0.01 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาดหรือราคาที� เกิดขึ� นจริง

เป็นการทดรองจ่าย 

15. บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั  จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง  จาํกดั 

0.05 0.05 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

16. บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั จ่ายค่าอุปกรณ์สาํนกังาน และ

ค่าบริการเบด็เตล็ด ใหแ้ก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.04 0.08 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

17. บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั จ่ายค่านํ�า, ค่าไฟฟ้า และค่าที�จอดรถ 

ให้แก่บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.87 0.79 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

18. บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.01 0.01 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

19. บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

      บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.09 0.10 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

20. บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ใหแ้ก่ 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

0.02 0.02 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

21. บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั จ่ายค่าที�จอดรถ ให้แก่  

 บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.04 0.04 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

22. บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั จ่ายค่าที�จอดรถ ให้แก่ 

      บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.02 0.03 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

23. บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ให้แก่ 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

- 0.05 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

24. บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ใหแ้ก่ 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

2.72 2.74 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

25. บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั จ่ายค่านํ� า, ค่าไฟฟ้า และค่าที�จอดรถ 

ให้แก่บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง จาํกดั 

0.64 0.55 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไป

ตามราคาตลาด 
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12.2 สรุปหลกัเกณฑ์ในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.2.1 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดใ้ห้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันขา้งตน้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาํเป็น

เพื�อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทั�งนี�  การเขา้ทาํรายการดงักล่าวที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์

สูงสุดที�บริษทัจะไดรั้บเป็นสําคัญ โดยเงื�อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที�เกิดขึ�นจะถูกกาํหนดให้เป็นไปตาม

เงื�อนไขทางการคา้ตามปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด  

12.2.2 มาตรการและขั�นตอนการอนุมัติทํารายการระหว่างกนั 

การทาํรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดูแลไม่ไห้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์และเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามลาํดับขึ� นอยู่กับ

ขอ้กาํหนดและมูลค่ารายการที�เกิดขึ�น ทั�งนี�  ในการอนุมติัรายการระหว่างกัน กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นที�มีส่วน

ไดเ้สียในเรื�องนั�น จะไม่มีส่วนในการอนุมติัรายการ และการอนุมติัรายการระหว่างกันดงักล่าวจะปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปและการทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็น

เงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปมีหลกัการ ดงันี�  

 การทํารายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป 

 การทาํรายการระหว่างกันที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปต้องได้รับอนุมติัเป็นหลักการ            

จากคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการดงักล่าวนั�น                      

มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง 

 ทั�งนี�  บริษทัตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว เพื�อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

การประชุมคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส 

 การทํารายการที�เป็นข้อตกลงทางการค้าที�ไม่เป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและให้ความเห็น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติั

ต่อไป ทั�งนี�  ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือ

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจจะเกิดขึ� น 

บริษทัจะแต่งตั� งผู เ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัท เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ คณะกรรมการบริษทั และ /หรือ 

ผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี เพื �อให้มั �นใจว่าการเข ้าทาํรายการดังกล่าวมีความจาํ เป็นและมีความสมเหตุสมผล        

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ทั�งนี�  บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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12.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทาํรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั� งอยู่บนเงื�อนไขทางการค้าตามปกติ 

โดยสามารถอา้งอิงไดก้บัเงื�อนไขของธุรกิจประเภทเดียวกนัที�บริษทักระทาํกบับุคคลภายนอก ทั�งนี�  บริษทัจะปฏิบติัตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและขอ้ปฏิบติัเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยที์�สําคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามมาตรฐานบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชี

โดยเคร่งครัด ทั�งนี�  บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

13.   ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

13.1 สรุปฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย    

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งวดบัญชี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 590,788 324,280 389,143 

ลูกหนี�การคา้ – สุทธิ 1,569,775 1,471,410 2,605,945 

สินคา้คงเหลือ 330,115 152,050 110,896 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 2,811,436 2,154,431 1,249,179 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 648,390 717,930 140,410 

สินทรัพยร์วม 9,283,574 8,900,940 9,454,466 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,395,025 2,215,636 3,040,271 

เจา้หนี�การคา้ 513,162 710,892 572,249 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 414,447 - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 80,223 - - 

หุ้นกู ้ 1,265,000 750,000 400,000 

หนี� สินรวม 5,750,864 5,222,807 5,668,812 

ทุนชาํระแลว้ 618,000 618,000 618,000 

กาํไรสะสม 2,408,460 2,557,011 2,650,510 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,532,709 3,678,133 3,785,654 

รายไดจ้ากการขาย และบริการ 6,948,887 7,679,302 9,073,519 

รายไดร้วม 6,981,965 7,711,122 9,108,353 

ตน้ทุนขาย และบริการ 5,997,159 6,564,310 7,783,805 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 626,755 611,157 655,517 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 149,094 107,624 137,057 

ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายรวม 6,633,583 7,230,939 8,636,046 

กาํไรสุทธิ 220,483 351,391 451,176 

กาํไรต่อหุ้น                                                         (บาท/หุ้น)                                      0.36 0.57 0.73 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 890,891 1,668,704 309,617 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (283,962) (538,820) (375,288) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (637,342) (1,396,393) 130,535 

มูลค่าที�ตราไวต่้อหุ้น                                             (บาท/หุ้น) 1 1 1 

จาํนวนหุ้นสามญัปลายงวด                                     (พนัหุ้น) 618,000 618,000 618,000 

จาํนวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั                               (พนัหุ้น) 618,000 618,000 618,000 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                           (บาท/หุ้น) 5.75 5.99 6.17 

เงินปันผลต่อหุ้น                                                 (บาท/หุ้น) 0.33 0.50 0.52 
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13.2 การแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

อตัราส่วนทางการเงิน 

บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

เกดิขึ�นจริง / ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง                                  (เท่า) 0.95 1.07 1.34 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว             (เท่า) 0.40 0.36 0.55 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด        (เท่า) 0.16 0.32 0.06 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การคา้                    (เท่า) 4.46 4.98 4.38 

ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ย                              (วนั) 81 72 82 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ                   (เท่า) 9.77 16.47 38.47 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย                           (วนั) 37 22 9 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�                              (เท่า) 8.69 10.73 12.13 

ระยะเวลาชาํระหนี�                           (วนั) 41 34 30 

วงจรเงินสด                                    (วนั) 76 60 61 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 13.70 14.52 14.21 

อตัรากาํไรสุทธิ                                                 (%) 3.16 4.56 4.95 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น                                   (%) 6.26 9.68 12.01 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์                      (%) 2.28 3.86 4.92 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (1)                 (%) 40.00 48.30 79.14 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์                        (เท่า) 0.72 0.85 0.99 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)    

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น              (เท่า) 1.63 1.42 1.50 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย        (เท่า) 2.41 4.68 3.59 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั          (เท่า) 0.87 1.28 0.39 

อตัราการจ่ายเงินปันผล                       (% )   92.50(2) 71.91(3) 114.24(3) 

หมายเหต:ุ (1)   รวมสิทธิการใชอุ้ปกรณ์โทรคมนาคม 
 (2)    เป็นอัตราร้อยละของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย 
(3)   เป็นอตัราร้อยละของกาํไรสุทธิของบริษทัหลงัหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบริษทัและตามกฎหมาย  
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14.   การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมของการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานปี 2562 

บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2562 จาํนวน 9,108 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 1,397 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 18.1 โดยรายได้

จากการขาย งานตามสัญญา และค่าบริการในปี 2562 มีจาํนวน 9,074 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 1,394 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 18.2 ซึ� งเพิ�มขึ�นจากรายไดง้านตามสัญญาและค่าบริการ ขณะที�รายไดอื้�นมีจาํนวน 35 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 3 ลา้นบาท 

จากปี 2561 

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการมีจาํนวน 7,784 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 1,219 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 18.6      

ทาํใหก้าํไรขั�นตน้มีจาํนวน 1,290 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 175 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 15.7 โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้

ร้อยละ 14.2 ของรายได ้ลดลงจากร้อยละ 14.5 ในปี 2561 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้ายอื�นมีจาํนวน 852 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 

186 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 27.8 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ�มขึ�นการตั�งสํารองเงินชดเชยกรณีเลิกจา้งพนักงาน และค่าใชจ่้ายอื�น 

(ค่าเผื�อการดอ้ยค่าอุปกรณ์) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจาํนวน 137 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 29 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 27.3 สาเหตุหลกัเกิดจาก     

เงินกูย้มืธนาคารเพิ�มขึ�น 

รายไดภ้าษีเงินไดจ้าํนวน 116 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 140 ลา้นบาท 

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้บริษทัมีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวน 451 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 100 ลา้นบาท 

หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 28.4 และมีอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 4.95 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 4.56 ในปี 2561 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดต้ามสายธุรกิจ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  มีดงันี�  

สายธุรกจิ 
รายได้ (ล้านบาท) 

อตัราการเติบโต 
ปี 2562 ปี 2561 

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม 1,753.6 1,554.5 12.8% 

2.  สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 3,778.1 4,258.2 -11.3% 

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ 3,576.7 1,898.4 88.4% 

รวม 9,108.4 7,711.1 18.1% 

หมายเหตุ: รายได้ที�แสดงข้างต้นเป็นรายได้ที�ไม่รวมรายการระหว่างกัน 

สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม 

รายไดใ้นปี 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 1,753.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 199.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.8  เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที� 1,554.5 ลา้นบาท          

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ�มของการรับรู้รายไดจ้ากงานตามสัญญา 

สายธุรกจิเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT  

รายไดใ้นปี 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 3,778.1 ลา้นบาท ลดลง 480.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.3 เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที� 4,258.2 ลา้นบาท                

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของการรับรู้รายไดจ้ากงานตามสัญญา 
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สายธุรกจิแอปพลเิคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกจิ 

รายไดใ้นปี 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 3,576.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,678.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 88.4 เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที� 1,898.4 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของการรับรู้รายไดจ้ากงานตามสัญญา   

14.2 ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (Assets) 

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ  สิ�นปี 2562 มีมูลค่าทั�งสิ�น 9,454 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 553 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 6.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นและรายไดค้า้งรับ 

สินทรัพยร์วมประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน 7,296 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.2 ของสินทรัพยร์วม เทียบกบัปี 2561 จาํนวน 

5,388 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.5 ของสินทรัพยร์วม เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 1,909 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์มุนเวียน

ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของรายไดค้า้งรับและลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น คิดเป็นร้อยละ 35.7 และ 28.6 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั 

สําหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีจาํนวน 2,158 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของสินทรัพยร์วม เทียบกับปี 2561 จาํนวน 3,513  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.5  ของสินทรัพยร์วม ลดลงจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 1,355 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนส่วนใหญ่

อยูใ่นรูปของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของสินทรัพยร์วม 

ลูกหนี�การค้าและสินค้าคงเหลือ (Trade Account Receivable  and Inventory)  

บริษทัมียอดลูกหนี� การคา้สุทธิจาํนวน 2,606 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,135 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 77.1 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 

ซึ� งมียอดลูกหนี�การคา้สุทธิทั�งสิ�น จาํนวน 1,471 ลา้นบาท สําหรับการตั�งสํารองเผื�อหนี� จะสูญ บริษทัมีนโยบายในการตั�งสํารอง

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับหนี� ที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในอตัราร้อยละ 50 หากหนี� ที�เกินกาํหนด

ชาํระมากกวา่ 12 เดือน จะตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเตม็จาํนวน  และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ไดม้ีการตั�งสํารองค่าเผื�อหนี� สงสัย  จะสูญ

จาํนวน 37 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัพิจารณาว่าเพียงพอต่อความเสียหายที�จะเกิดขึ�น เนื�องจากลูกหนี� ส่วนใหญ่เกิดจากงานโครงการ 

และเป็นลูกคา้ที�มีฐานะทางการเงินดี  

สินคา้คงเหลือสุทธิ ณ สิ�นปี 2562 เท่ากับ 111 ลา้นบาท ลดลง 41 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27.1 เทียบกับ 152 ลา้นบาท 

ณ สิ�นปี 2561 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัย่อย ณ สิ�นปี 2562 เท่ากบั 1.34 เท่า เพิ�มขึ�นจากปี 2561 

โดยบริษทัมีนโยบายที�ใชเ้จา้หนี� การคา้และเงินกูย้ืมระยะสั� นสําหรับเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับงานโครงการที�ไดรั้บ และการกูย้ืม

เป็นแบบโอนสิทธิรับเงินให้สถาบนัการเงิน ซึ� งบริษทัจะชาํระคืนเงินกูเ้มื�อไดรั้บเงินจากโครงการ ทาํให้บริษทัและบริษทัย่อย

ยงัคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชาํระหนี� สินและดอกเบี�ยตรงต่อเวลา 

ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 389 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 65 ลา้นบาท 

หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 20.0 

โดยมีรายละเอียดของแหล่งที�มาและใชไ้ปของเงินสด ดงันี�  

- เงินสดจากการดาํเนินงาน 310 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกาํไรจากการดาํเนินงาน 

- เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 375 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนซื�ออุปกรณ์ เพื�อสนบัสนุนโครงการ 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 131 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 
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แหล่งที�มาของเงินทุน (Sources of Fund) 

สิ�นปี 2562 บริษทัมีหนี� สินรวม 5,669 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 446 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 8.5 จากสิ�นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกั 

มาจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้มืจากธนาคารเพื�อสนบัสนุนโครงการ 

บริษทัมีส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 3,786 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 108 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.9 จากสิ�นปี 2561 โดยในปี 2562 

บริษทัมีกาํไรสุทธิ 451 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวน 340 ลา้นบาท 

จากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ สิ�นปี 2562

เท่ากบั 1.50 เท่า เพิ�มขึ�นจาก 1.42  เท่า ณ สิ�นปี 2561 

ณ สิ�นปี 2562 บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  3.42 เท่า ซึ� งสูงกว่าขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกูร้ะยะสั� นที�กาํหนด       

ใหบ้ริษทัดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ณ วนัสิ�นงวดระยะเวลาใด ๆ ไม่ตํ�ากวา่ 1.1 เท่า 

14.3 ปัจจัยที�อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต 

ตามที�บริษทัมีแผนที�จะเขา้ประมูลงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในปี 2563 ทาํให้บริษทัมีความตอ้งการเงินทุน

หมุนเวียน เพื�อรองรับการดาํเนินงานดว้ยเช่นกนั จึงทาํให้บริษทัมีความเขม้งวดในการเจรจาเงื�อนไขทางการเงินกบัธนาคาร

และคู่คา้ เพื�อให้การชาํระหนี� มีความสอดคลอ้งกับการรับเงินจากงานโครงการให้มากที�สุด เพื�อลดผลกระทบต่อสภาพคล่อง     

ของบริษทัในกรณีที�มีความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ�น และการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เพื�อสนับสนุน

โครงการดังกล่าว อาจส่งผลให้สัดส่วนหนี� สินต่อทุนของงบการเงินรวมอาจจะอยู่ในระดบัสูงในระยะเวลาหนึ� ง โดยบริษัท          

จะพิจารณาเพิ�มทุน เพื�อให้สัดส่วนหนี� สินต่อทุนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมในกรณีที�คาดว่าสัดส่วนดงักล่าวจะสูงเป็นเวลานาน 

เพื�อลดความเสี�ยงทางการเงิน  
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ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 146

 รายละเอยีดกรรมการ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานันต์ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการสรรหาและ 

   กาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ: 24 เมษายน 2551) 

 

76 - ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที� 15 

- หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที� 55 โรงเรียนเสนาธิการ

ทหารบก 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที� 35  

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 

(DCP) ปี 2552 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

ปี 2551 

 หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC)  

ปี 2551 

 หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2551 

 หลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตสาํหรับผูบ้ริหาร 

(ACEP) ปี 2557 

0.016% 

(100,000 หุ้น) 

 

- 2560-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

 

2551-2560 

2551-2560 

 

 

 

 

 

 
2559-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

ที�ปรึกษา 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

 

 

 

บจก.ทิพยว์ารินวฒันา  

บจก.จีเอม็แอล เอก็ซิบิชั�น (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 147

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายวชัิย  โภคาสัมฤทธิ� 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ: 21 เมษายน 2554) 

 

70 - ปริญญาโท M.A. (Political Science), 

Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน และ 

การเมือง จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2547 

- หลกัสูตร Urban Development Management 

ประเทศออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ปี 2554 

0.016% 

(100,000 หุ้น) 

 

- 2554-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

2554-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 148

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. น.ส.รพพีรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ 

 กรรมการอิสระ  

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ: 24 เมษายน 2551) 
 

63 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Competition & Strategy  

มหาวิทยาลยั Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (Advanced 

Management Program: AMP) มหาวิทยาลยั Harvard 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2546 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 9 

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  

รุ่นที� 22 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั�งระดบัสูง  

 รุ่นที� 3 จากสถาบนัพฒันาการเมืองและการเลือกตั�ง 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�ง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง  

 (มหานคร) รุ่นที� 1 จากสถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง 

(บยป.) รุ่นที� 4 จากวิทยาลยัการยุติธรรมทางปกครอง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.)  

 รุ่นที� 6 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- หลกัสูตร RE-CU CEO – PREMIUM IN MODERN REAL – 

ESTATE BUSINESS รุ่นที� 2 (RE-CU 2) จากสมาคมผูบ้ริหาร    

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 

 

 

 

 

- 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 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

ที�ปรึกษาทางดา้นอาหาร 

กรรมการ 

ที�ปรึกษา 

 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานบริหาร 

ประธานบริหาร 

กรรมการ 

ประธานที�ปรึกษา 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.ซีพีออลล ์

บมจ.ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 

บมจ.กลักุลเอน็จิเนียริ�ง 

 

 

 

บจก.เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 

บจก.อาร์ พร็อพเพอร์ตี�  

บจก.คุณหรีดคอร์ปอเรชั�น 

บจก.110 วิภา 

มูลนิธิ สยามโซลเวย ์

บจก.ดรีมเฮา้ส์ 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  
  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 149

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 

 กรรมการ  

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ: 29 เมษายน 2547) 

 

 

64 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 ปี 2548 

0.081% 

(500,000 หุ้น) 

 

 

 

- 2547-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

  

 

2544-ปัจจุบนั 

  

 

 
2556-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่สายงานเทคโนโลย ี

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 

 

 

บจก.ศูนยป์ระมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 150

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายศิริชัย  รัศมจีันทร์ 

 กรรมการ 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ: 

1 กรกฎาคม 2541) 

 

 

69 -  ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)  

ปี 2543 

 หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director  

ปี 2543 

 

0.024% 

(150,000 หุน้) 

 

- 2541-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2543-2560 

2559-2560 

 

2539-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2543-2560 

2547-2560  

2556-2560 

2551-2559 

2548-2558 

2557-2558 

2556-ปัจจุบนั 

2556-พ.ค. 2562 

2556-2560 

 

 

ก.ค. 2562-ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการ  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

รองประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการบริหาร 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

วิทยากร 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์

 

 

บมจ.สามารถ เอวิเอชั�น โซลูชั�นส์ (อยูร่ะหวา่งการ

นาํเขา้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง (ดูรายละเอียดในข้อมูลการ

ดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

(IOD) 

 
 
หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  
  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 151

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ: 26 กรกฎาคม 2539) 

 

59 -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, The University of 

Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย 

-  หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหาร   

 ระดบัสูง (วบส.) รุ่นที� 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 19 จากสถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง 

(มหานคร รุ่นที� 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง ปี 2555 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปรอ.) รุ่นที� 18 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 ปี 2548-2549 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน 

(วพน.) รุ่นที� 10 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน ปี 2560 

- หลกัสูตรสื�อสุขภาพ รุ่นที� 2 (สส. 2) ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ 

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ส.ค. 2562 – มี.ค. 2563 

- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2547 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 ปี 2547 

0.462% 

(2,854,600 หุ้น) 

 

พี�ชายของ        

นายวฒัน์ชยั      

วิไลลกัษณ์       

และ                  

นายธนานนัท ์  

วิไลลกัษณ์ 

2539-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

 

 

2536-ปัจจุบนั 

2538-ปัจจุบนั 

 

2551-ปัจจุบนั 

2546-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

2556-ม.ค. 2562 

 
 

 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 
 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 
 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 
 

 

 

 

บมจ.สามารถ เอวิเอชั�น โซลูชั�นส์ (อยูร่ะหว่างการ

นาํเขา้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง (ดูรายละเอียดใน

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและ

ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง และ

บริษทัในกลุ่ม 

 
 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  
  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 152

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

 

 
อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ: 

26 กรกฎาคม 2539) 

 

57 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Management Program  

ประเทศองักฤษ ปี 2528 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Strategic Planning & Implementation 

University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์  

ปี 2543 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2547 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน (ปรอ.) รุ่นที� 21 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 ปี 2551-2552 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 11  

 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.)  

 รุ่นที� 15 จากวิทยาลยัการยุติธรรม สาํนกังานศาลยุติธรรม  

 ปี 2554-2555 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน รุ่นที� 2 โดยความร่วมมือ

ระหวา่งสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สาํนกังาน ก.พ.  

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ    

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี 2556   

- หลกัสูตรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) 

รุ่นที� 5 จากวิทยาลยัการยุติธรรมทางการปกครอง สาํนกังานศาล

ปกครอง ปี 2556-ส.ค. 2557 

0.267% 

(1,650,010 หุน้) 

 

นอ้งชายของ 

นายเจริญรัฐ   

วิไลลกัษณ์ 

และพี�ชายของ                

นายธนานนัท ์

วิไลลกัษณ ์

2539-ปัจจุบนั 

2543-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

 

 

2536-ปัจจุบนั 

2543-ปัจจุบนั 

2547-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2557-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

2546-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 

 
2546-2558 

 

2548-2558 

2556-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

2556-2559 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center 

ประธานสายธุรกิจ Digital 

รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and 

Transportations และ Technology Related Services 

กรรมการ  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /  

ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /  

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

 

 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ (ต่อ) 

 

 - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.)  

 รุ่นที� 6  จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน ปี 2558 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม

และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที� 2 จากสถาบนัวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ปี 2558 

- หลกัสูตร ABC (Academy of Business Creativity: ABC) รุ่นที� 6

สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ  

 โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม ปี 2560 

-  หลกัสูตร CMA - GMS International Program Class 2560 

 รุ่นที� 3 ก.ค.-ส.ค. 2560 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group  

 รุ่นที� 4 ม.ค. - พ.ค. 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และพาณิชย ์(TepCot)  

 รุ่นที� 11  สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย  

 มี.ค. - ก.ย. 2561 

- หลกัสูตรวิทยาการการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.)  

 รุ่นที� 2  ส.ค. - ธ.ค. 2561 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที� 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ม.ค.-ก.ค. 2562 

   

 

2561-ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

บมจ.สามารถ เอวิเอชั�น โซลูชั�นส์ (อยูร่ะหวา่งการ

นาํเขา้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

บริษทัย่อย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง (ดูรายละเอียด ใน

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและ

ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง และ

บริษทัในกลุ่ม  

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 
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ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายธนานันท์  วไิลลกัษณ์ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ: 

29 เมษายน 2559) 

 

52 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of Florida 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547 

- หลกัสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคม

ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที� 4 จากวิทยาลยัการตาํรวจ 

กองบญัชาการศึกษา สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ปี 2560 

 

 

 

 

0.008% 

(50,000 หุ้น) 

 

นอ้งชายของ

นายเจริญรัฐ            

วิไลลกัษณ์  

และ 

นายวฒันช์ยั      

วิไลลกัษณ ์

2559-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

 

2550-ปัจจุบนั 

2552-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2558-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

2549-2558 

 

2546-2559 

2546-2558 

2548-2558 

2549-2558 

2555-2558 

 

2556-2558 

2556-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 

 

 
ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธ์องคก์ร 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) สายธุรกิจ 

Mobile Multimedia 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รักษาการกรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจ

โทรศพัทเ์คลื�อนที� 

ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

 

กรรมการ 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส ์

บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท 

 

 

บริษัทที� เกี�ยวข้อง (ดูรายละเอียดในข้อมูลการ

ดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารใน

บริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

และบริษทัในกลุ่ม 

 หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 
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 ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นายจง  ดลิกสมบัต ิ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความ

ยั�งยืน 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ: 

11 มกราคม 2555) 

 

60 - ปริญญาโท System Science, University of Louisville  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร Strategic Planning & Implementation,    

University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์  

ปี 2543 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)   

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2547 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Executive Development Program    

 คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปี 2548  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Crisis Management Master Class  

 จาก VMAC Business Group - Premier Provider of Business 

Intelligence ปี 2552 

- หลกัสูตร Capital Market Leader Program สาํหรับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงขององคก์รตลาดทุนไทย โดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ร่วมกบัสถาบนัศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี 2557 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที� 57  

 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2558 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที� 14 

จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน ปี 2562 

0.065% 

(400,000 หุ้น) 

 

- 2555-ปัจจุบนั 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

2555-2559 

 

2555-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

 

2556-ปัจจุบนั 

2552-2559 

2548-2559 

2548-2558 

2546-2558 
 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายธุรกิจ ICT Solution and Services 

กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 
 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 
บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล  

 

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง (ดูรายละเอียดใน

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

 

 
 
 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 156

    

 รายละเอยีดเจ้าหน้าที�บริหาร ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวฒัน์ชัย  วไิลลกัษณ์ 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 16 มีนาคม 2543) 

 

-ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดกรรมการ- 

2. นายจง  ดลิกสมบัต ิ 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 11 มกราคม 2555) 

 

-ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดกรรมการ- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 157

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายพรชัย  กรัยวิเชียร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่าย

การสื�อสารโทรคมนาคม 

 กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 1 มนีาคม 2548) 

 

 

 

 

54 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.007% 

(42,000 หุน้)  

 

- 

 

2558-ปัจจุบนั 

 

 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2548-2559 

2555-2558 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปัจจุบนั 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายธุรกิจ

โครงสร้างเครือข่ายการสื�อสาร

โทรคมนาคม 

กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ

บริการเครือข่ายสื�อสารและสายธุรกิจ

บริการรับเหมาออกแบบติดตั�งระบบ 

 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น 

- 

 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) 

กรรมการ 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

  

 

  

 

 

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง (ดูรายละเอียดใน

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและ

ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 158

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช  

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  

สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ 

ด้าน ICT 

 กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน 

 

 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 15 มีนาคม 2559) 

 

52 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

0.023% 

(140,000 หุ้น)  

 

 

 

- 

 

 

2559-ปัจจุบนั 

 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2556-ปัจจุบนั 

2553-2559 

 

 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 
 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

  

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 

 

 

 

บริษัทย่อย (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง

ตําแหน่ งของกรรมการและผู ้บ ริ หารใน         

บริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 159

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายสุชาติ  ดวงทว ี 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่        

สายธุรกิจแอปพลิเคชนั

สนบัสนุนดา้นการประกอบ

ธุรกิจ 

 กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 15 มีนาคม 2559) 

 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

0.075% 

(466,000 หุ้น) 

  

- 2560-ปัจจุบนั 

 

 

2559-2560 

 

 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

2559-ปัจจุบนั 

2555-2559 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

สายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุน 

ดา้นการประกอบธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายธุรกิจแอปพลิเคชนัสนบัสนุน 

ดา้นการประกอบธุรกิจ 

กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

 

 

 

บริษทัย่อย  (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง

ตําแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารใน      

บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 160

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายดลิกพฒัน์  นิศามณวีงศ์ 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่– 

บริหารการเงินและลงทุน

สัมพนัธ ์(CFO – Chief 

Financial Officer) 

 กรรมการพฒันาเพื�อความ

ย ั�งยนื 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 1 กุมภาพันธ์ 2557) 

 

 

50 - Master of Business Administration, Major Finance,  

 Long Island University, School of Business,  

 Booklyn Campus, New York 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ         

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสูตรเศรษฐกิจดิจิทลัสาํหรับผูบ้ริหาร (DE4M)  

 รุ่นที� 5 โดยมูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ 

(IRDP) ปี 2560 

 

 

 

 

  

0.002% 

(15,000 หุ้น) 

 

  

- 2561-ปัจจุบนั 

 

 

พ.ค. 2562-ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

2557-2561 

 

2557-2559 

 

 

 

2545-2557 

 

 

 

ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -          

บริหารการเงินและลงทุนสมัพนัธ์ 

(CFO – Chief Financial Officer) 

กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน         

และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

 

 

 

บริษทัย่อย (ดูรายละเอียดในขอ้มูลการดาํรง

ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 161

 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นางอรุณลกัษณ์  ดลิกวณิช 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 1 กันยายน 2546) 

 

60 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  Bridgeport University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- 

 

 

- 2546-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                  แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 162

 

 รายละเอยีดผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายดลิกพฒัน์  นิศามณวีงศ์ 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่– 

บริหารการเงินและลงทุนสมัพนัธ ์

(CFO – Chief Financial Officer)

 กรรมการพฒันาเพื�อความ

ย ั�งยนื 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 1 กุมภาพันธ์ 2557) 

 

 

-ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที�บริหาร- 

2. นางอรุณลกัษณ์  ดลิกวณิช 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�

บริหาร: 1 กันยายน 2546) 

 

-ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที�บริหาร- 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 
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ตารางที� 1 – รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท  เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท 163

 

 รายละเอยีดเลขานุการบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อ-นามสกลุ / ตําแหน่ง / 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั(*) 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมชาย  บุญสุภาพร 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

และเลขานุการบริษทั 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

เลขานุการบริษัท: 28 ตลุาคม 2546) 

62 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี สาขาบญัชีตน้ทุน  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสูตรที� 1 รุ่นที� 27 

จากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี) 

- หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติัสาํหรับเลขานุการบริษทั 

รุ่นที� 3 จดัโดยศูนยว์ิจยักฎหมายและการพฒันา  

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0.051% 

(315,700 หุ้น) 

 

-    2560-ปัจจุบนั 

 

2546-2560 

 

2556-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ

เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและ

เลขานุการบริษทั 

กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

บมจ.สามารถเทลคอม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   (*)  นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  

  % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท 
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 เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมาย 
                       ใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานกุารบริษัท 164 

หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งนายสมชาย บุญสุภาพร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ ดงันี� 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั�งใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั�งดูแลและ

ประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั/ผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมาย

และกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง   

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อ

หุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั�งจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 

ในกรณีที�เลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้�จะ

ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�งภายใน 90 วนันับแต่วนัที�เลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จาก

ตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที� และใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�แทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทได้กาํหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทไว้ ดงันี� 

1. มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั 

2. เขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของเลขานุการบริษทั 

3. มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎหมาย กฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั รวมทั�งเก็บรักษาความลบัของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษทั 

6. มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 

7. มีประสบการณ์ทาํงานดา้นเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย  3-5 ปี 

โดยในปีที�ผ่านมาเลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพื�อเพิ�มพูนความรู้ อาทิ 

 งานสัมมนา SEC Conference 2019: Capital Market for ALL ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั�งยนื ประจาํปี 2562 รุ่นที� 5 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 TMA Trend Talk x SET “Reshaping Businesses in Response to the Sustainable Trend ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคม

การจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 Sustainability Report Workshop “Raising the Bar for Sustainability Reporting by Deloitte” ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

 งานสัมมนาเพื�อรับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและรายงานประจาํปี (ONE REPORT) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 งานสัมมนา “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกนั” ของเครือข่ายเพื�อความยั�งยนืแห่งประเทศไทย 

 การอบรม Documentary Request ของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางที� 2 –  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานุการบริษัท      165 

รายชื�อกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

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.    พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต ์ X                                             

2.    นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ�  /                                             

3. นางสาวรพีพรรณ   เหลืองอร่ามรัตน์ /                                      /       

4.    นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ ์ /         
 

                                    

5.    นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ /               /            /               /     

6.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ /, // x x x  x x  x  x x x x   /, //, # x   x x x x  x x /, //  x x x /              x 

7.    นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ /, //, # / / /  / / x /  /  / /   /, //, # /   / / / /  / / /, //  / / / /, // x x x x x x x x x /, // 
/, // 

   / 

8.    นายธนานนัท ์     วิไลลกัษณ ์ /, //                /, //, #   x /  / / x    x /  /          / /, //  /  / 

9. นายจง ดิลกสมบติั /, //, # / / /  / / / /  / / / / //, #     /                          

10.  นายพรชยั กรัยวิเชียร # / /       /    /    /                            

11.  นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช #  /    / /    / /     /                            

12. นายสุชาติ ดวงทว ี #  /    /  /  /  /
/ 

                                

13.  นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์ #    /      /                                   

14.  นางอรุณลกัษณ ์ ดิลกวณิช #                                             
หมายเหตุ :      

1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       

2)  รายชื�อบริษทัประกอบดว้ย 

1. STC = บมจ.สามารถเทลคอม 

6. TTN = บจก.ไทยเทรดเน็ท 

2.  SCS    =  บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 

7. STW   =  บจก.สมาร์ทเทอร์แวร์ 

3. SCT = บจก.สามารถคอมเทค 

8. SIF = บจก.สามารถ อินโฟเนต 

 4.   SBS     =  บจก.สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 

 9.    SAET  =   บจก.สามารถ เอด็ เทค็ 

5.   PN      =  บจก.พอสเน็ท 

10. ITAB = บจก.ไอที  แอ๊บโซลุท 

11.  PTN     =  บจก.พอร์ทลัเน็ท 12. NST  = บจก.เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 13. SCI = บจก.ซีเคียวอินโฟ  14. SLA     =   บจก.เอส แอล เอ เอเชีย 15. SC   = บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

16. SUT     =  บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ 17.  SEC = บจก.สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18.  VSS    =  บจก.วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี�  ซิสเตม็  19. SE       = บจก.สามารถวิศวกรรม 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 เอน็เนอร์จี 25. SUM   =   บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 

26. SAV      =  บมจ.สามารถ เอวิเอชั�น โซลูชั�นส์ 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 

   (เดิมชื�อ บจก.สามารถ ทรานส์โซลูชั�น)      

31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 

36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 

  41. OTO      =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 

37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชั�น 

42.  OTP    =   บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 

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. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 

 44.  INH    =   บจก.อินโนฮบั 

35.  ZA     =    บจก.ซีเคียวเอเชีย 

 40. SSTV  =   บจก.สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น 

45. VIH    =   บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล 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 



บรษิทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป  2562 
 

                                                                         

ตารางที� 3 - รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่างๆ เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมาย 
                       ใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ีและเลขานกุารบริษัท 166 

 

หมายเหต ุ :         x  =  ประธานกรรมการ,          /  =  กรรมการ 

 
 

 

รายชื�อกรรมการ/กรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี�ยง 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

พฒันาเพื�อ

ความยั�งยืน 

1. พลเอกสมัพนัธ ์ บุญญานนัต ์ x  /   x  

2. นายวิชยั โภคาสมัฤทธิ�  /  x  x /  

3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ /  /  / /  

4. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ /    /   

5. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ /    /   

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ / /  /    

7. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ / x  x    

8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ / /  /    

9. นายจง  ดิลกสมบติั / /  / /  x 

10. นายพรชยั  กรัยวิเชียร  /     / 

11. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช  /     / 

12. นายสุชาติ ดวงทวี  /     / 

13. นายดิลกพฒัน ์ นิศามณีวงศ ์  /     / 

14. นางนิศาชล อุดมวงศว์ิวฒัน์       / 

15. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ       / 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

                                                                         

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 167  

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อยที�เป็นธุรกจิหลกั 

 

รายชื�อกรรมการ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั�น 

เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท สามารถคอมเทค จํากดั บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากดั 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ x x x 

2. นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ / / / 

3. นายจง ดิลกสมบติั / / / 

4. นายพรชยั  กรัยวเิชียร / /  

5. นายสุชาติ  ดวงทว ี  / / 

6. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช  /  

  7.   นายดิลกพฒัน์      นิศามณีวงศ ์    / 

หมายเหต:ุ      x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ 

 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

                                                                         

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 168  

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นายสมชาย  บุญสุภาพร ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยมีประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคล

ดงักล่าวดงันี�  
 

ประวติัการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   - ปริญญาตรี สาขาบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวติัการทาํงาน  

2560 – ปัจจุบนั        ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษทั            บมจ.สามารถเทลคอม 

2546 – 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษทั       บมจ.สามารถเทลคอม 

2556 – 2559  กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื       บมจ.สามารถเทลคอม 
 

ประวติัการอบรม - การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสูตรที� 1 รุ่นที� 27 จากสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี)  

 - หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติัสาํหรับเลขานุการบริษทั รุ่นที� 3 จดัโดย ศูนยว์ิจยักฎหมายและ

การพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โดยในปีที�ผ่านมาหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้เข้าอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในเพื�อเพิ�มพูนความรู้ อาท ิ

- IA Clinic 1/2019 “Top Risks for 2019” ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีที�ผูส้อบบญัชีเสนอให้บริษทัจดทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินสําหรับการ

ตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

บริษทักาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัทาํหนา้ที�หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัอีกตาํแหน่งหนึ� งโดยทาํหน้าที�ดูแลให้บริษทั 

กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พรบ. บริษทัมหาชน รวมทั�งกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง    
 

ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดประวติัการศึกษาและการทาํงานของเลขานุการบริษทัไดใ้น “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการ เจา้หน้าที�

บริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม ผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั”  
 



บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)        แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2562 
 

                                                                         

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 169
  

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

ชื�อ 
รายการ 

ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น/ผูค้วบคุม การปฏิบติังานหรือผู ้

ประเมินหลกั 

วตัถุประสงคก์ารประเมิน

ราคาทรัพยสิ์น 
วนัที�ประเมิน ทรัพยสิ์น ราคาประเมิน(บาท) 

    (Fair Market Value) 

            

บริษทั สามารถ

เทลคอม จาํกดั 

(มหาชน) 

ที�ดิน 16 แปลง เนื�อที�ดินรวม        

1-1-58.5 ไร่ ถนนงามวงศว์าน  

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  

75,200,000.00  บริษทั สยามแอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั เพื�อทราบมูลค่าทรัพยสิ์น 8 พฤศจิกายน 2562 

            

            

บริษทั สามารถ

คอมเทค จาํกดั  

ที�ดิน เลขที� 74039 1 แปลง เนื�อที�ดิน

รวม 0-0-67.3 ไร่  ทรัพยสิ์นตั�งอยูที่� 

99/231 หมู่ 2 โครงการภูผาธารา 

ถนนสายเพ-แม่พิมพ-์แกลง  

(ทล.3145) ต.ชากพง  อ.แกลง  

จ.ระยอง ซื�อมาเพื�อเป็นสวสัดิการ

ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในกลุ่ม  

ICT Solution และใชส้าํหรับเป็น

สถานที�พกัสาํหรับการจดัสัมมนา

ใหก้บัพนัธมิตรสาํคญัของบริษทั 

ในกลุ่ม  ICT Solution 

 9,085,500.00  บริษทั สยามแอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั เพื�อทราบมูลค่าทรัพยสิ์น 8 พฤศจิกายน 2562 

          

 








