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 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้�อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยกลุ่ม
วิไลลกัษณ์  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก  5  ลา้นบาท  เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบังานทางดา้นออกแบบและติดตั�งระบบสื�อสารโทรคมนาคม  
ต่อมาปี 2535  จึงไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั” และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2536   ทั�งนี�   ปัจจุบนั
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษทัยอ่ยในลกัษณะ  Holding Company  โดยมีบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
จาํกัด เป็นบริษทัแกน  ซึ� งบริษทัดังกล่าวประกอบธุรกิจจดัตั� งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา                            
ทั�งนี� ในปี 2561 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัแม่  ยงัมีนโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจด้วยตนเอง เพื�อสร้าง
มูลค่าเพิ�มสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น  โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น  5  สายธุรกิจ ดงันี�   สายธุรกิจ ICT Solution and Service  สาย
ธุรกิจ Digital  สายธุรกิจ Call Center สายธุรกิจ Utilities and Transportations และสายธุรกิจ Technology  Related Services  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจบริษทัย่อย 

 

กลุ่มบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัที�มุ่งเนน้ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัระบบการสื�อสารโทรคมนาคม  โดยปัจจุบนัได้
แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจ ดงันี�   สายธุรกิจ ICT Solution and Service  สายธุรกิจ Digital  สายธุรกิจ Call Center  สายธุรกิจ 
Utilities and Transportations และสายธุรกิจ Technology  Related Services โดยมีบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจ ซึ� งมีลกัษณะ
การประกอบธุรกิจดงันี�  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยในปี 2544  บริษทัฯ ไดข้ยายขอบเขตการลงทุนในประเทศกมัพูชา โดยไดรั้บสัมปทานในการวางระบบและพฒันาระบบการสื�อสาร
และควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ� งรวมถึงสิทธิในการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศเหนือน่านฟ้าประเทศกัมพูชา                     
ซึ� งดาํเนินการผา่นบริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค  เซอร์วิส จาํกดั (“CATS”)  เป็นเวลารวม  32  ปี (อายสุัมปทานตั�งแต่ปี  2544 – 2576)  
แต่เพียงผูเ้ดียว  ต่อมาเมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม 2560  CATS ไดมี้การลงนามแกไ้ขสัญญาสัมปทานดงักล่าวกบัรัฐบาลประเทศกมัพูชาในการขยายอายุ
สัมปทานต่อไปอีก 7 ปี นบัจากปี 2576 เป็นสิ�นสุดในปี 2583 โดยการขยายอายสุัมปทานดงักล่าว CATS ตอ้งมีการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงการ
เพิ�มเติมตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญาขยายอายสุมัปทาน     

1.  สายธุรกิจ ICT Solution and Service : ดาํเนินธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศและการสื�อสารโทรคมนาคมต่างๆ  ทั�งด้าน
โครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ด้านเทคโนโลยี
ประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และธุรกิจแอปพลิเคชั�น
สนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) โดยให้บริการอย่างครบ
วงจร (Total Solutions and Services) ตั�งแต่การให้คาํปรึกษา รับเหมา ออกแบบติดตั�ง 
บริหารจดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษาระบบให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน 

2. สายธุรกิจ Digital : ให้บริการธุรกิจสื�อสารในยคุดิจิตอลที�ครบวงจร ทั�งเครือข่าย โซลูชั�น และคอนเทนท ์

3. สายธุรกิจ Call Center  : ดาํเนินธุรกิจให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและลูกคา้สมัพนัธ์ บริการออกแบบพฒันาและ
ติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จทั�งในประเทศไทย และประเทศกมัพูชา 
รวมถึงการให้บริการพฒันานวตักรรมด้านดิจิทัล ธุรกิจทวงถามหนี�  และสถาบัน
ฝึกอบรม 

4. สายธุรกิจ Utilities and  Transportations :  ดาํเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกิจจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกิจการให้บริการดา้นการออกแบบ ก่อสร้างและติดตั�ง
งานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร 

5. สายธุรกิจ Technology Related Services : ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกิจการจาํหน่ายรับเหมาติดตั�งและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภยั
และระบบสื�อสารดา้นภาพและเสียง ทั�งระบบที�มีสายและไร้สาย   
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  วสัิยทัศน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 

�   วสัิยทศัน์ 
กลุ่มบริษทัสามารถ มุ่งมั�นเสนอสินคา้และบริการทางดา้นเทคโนโลยทีี�กวา้งไกล เพื�อนาํมาซึ� งความเจริญที�ย ั�งยนื และคุณภาพ   
ชีวิตที�ดียิ�งขึ�น 

 

� พนัธกิจ 
องค์กร เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดาํเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  
ลูกค้า นาํเสนอบริการทางด้านเทคโนโลยีสื�อสารโทรคมนาคม และอื�นๆ ด้วยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  
พนัธมิตร เสริมสร้าง ความสัมพนัธ์ทีLแข็งแกร่ง เพื�อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั  
พนักงาน เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนกังาน  
ผู้ถือหุ้น เสริมสร้างรายไดที้�มั�นคง ย ั�งยนื เพื�อมอบ ผลตอบแทนทีLคุ้มค่า และต่อเนืLองแก่ผูถื้อหุ้น  
สังคมชุมชน เสริมสร้าง “คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” ผา่นโครงการและกิจกรรมที�เกิดประโยชน์อยา่งต่อเนื�อง 

 

� วฒันธรรมองค์กร 

• Think Ahead    (คิดกา้วหนา้อยา่งสร้างสรรค)์ 

• Customer  Focus   (เนน้ใส่ใจความตอ้งการของลูกคา้) 

• Team of Professionals   (มุ่งมั�นทาํงานอยา่งมืออาชีพ) 

• Commit to excellence   (ทุ่มเทเพื�อความเป็นเลิศ) 
 

เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
 

กลุ่มบริษทัสามารถ มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในการนาํเทคโนโลยมีาประยกุต ์พร้อมกบัการเป็นผูน้าํในการนาํเสนอสินคา้ และบริการใน
ดา้นต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั�งยงัมีความมุ่งมั�นตั�งใจในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศในแถบ CLMV (กมัพชูา เวียดนาม เมียนมาร์ และ
ลาว) อีกเช่นกนั  นอกจากนั�นแลว้ กลุ่มบริษทัสามารถ ยงัมีเป้าหมายที�จะเพิ�มสดัส่วนของรายไดป้ระจาํให้เพิ�มสูงขึ�นเป็นร้อยละ 50 ของ
รายได้ทั�งหมดในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพื�อเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มบริษทัสามารถ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและย ั�งยืน โดย
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัสามารถมีกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละสายงานดงัต่อไปนี�  

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service : มุ่งเน้นในการสร้างรายไดป้ระจาํให้แก่สายธุรกิจดว้ยการนาํเสนอบริการแบบครบวงจร 
เช่น การออกแบบ-ติดตั�ง-ดาํเนินงาน พร้อมทั�งการให้บริการบาํรุงรักษาระบบ เป็นต้น 
นอกจากนี�  ยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ไปสู่ภาคเอกชนมากยิ�งขึ�น เพื�อให้บริษทัมีการเติบโตอยา่ง
ย ั�งยนื 

สายธุรกิจ Digital : มุ่งเน้นในการพฒันาธุรกิจ และให้บริการข้อมูลด้วยการนําดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช ้
เพื�อให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป  พร้อมร่วมมือกบัพนัธมิตร
ในการพฒันาโครงข่ายวิทยคุมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน 
(Co-Tower) เพื�อเป็นการสร้างรายไดป้ระจาํให้กบัสายธุรกิจ 

สายธุรกิจ Call Center : เรามุ่งสู่การเป็นผูน้าํดา้นการบริการ Customer Management Solutions ในกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยการส่งมอบบริการที�มากกวา่ลูกคา้คาดหวงัดว้ยคุณภาพมาตรฐานสากล 

สายธุรกิจ Utilities and 
Transpor tations และสายธุรกิจ 
Technology  Related Services : 

เตรียมความพร้อมเพื�อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที�กาํลงัจะเกิดขึ�นจากการจดัตั�งเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื�อเป็นส่วนสาํคญัที�
ผลกัดนัให้ประเทศมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด โดยบริษทัฯ มีโอกาสจากการพฒันา
ระบบโครงสร้างพื�นฐาน การพฒันาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และการพฒันา
ดา้นพลงังาน  
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การเปลีLยนแปลงและพฒันาการทีLสําคัญในช่วง  3  ปีทีLผ่านมามีดงันี[ 
 
 ปี 2561 
 

• เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2561 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จาํกดั (“SW2P”)  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดมี้มติ
พิเศษอนุมติัให้เปลี�ยนชื�อบริษทัจากเดิมชืLอ “บริษัท สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จํากัด” เป็น “บริษัท สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด” โดย
บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ เมื�อวนัที� 26 มกราคม 2561 

 
• เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย มีมติพิเศษอนุมติัให้

เปลี�ยนชื�อบริษทัจากเดิมชื�อ “บริษทั สามารถ มัลติมีเดยี จํากัด” เป็น “บริษทั สามารถ ดจิิตอล มีเดีย จํากัด” โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ด
ทะเบียนการเปลี�ยนชื�อบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2561 

 
• เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“OTO”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย 

มีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ชื�อ “บริษทั อินโน ฮับ จํากัด” เพื�อดาํเนินการวิจยัและพฒันาซอฟตแ์วร์ โปรแกรมหุ่นยนต ์
อุปกรณ์ เครื� องมือและสิ� งประดิษฐ์นวตักรรม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท           
(หุ้นสามญั 0.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัยอ่ยได้จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 6 
มีนาคม 2561 และไดช้าํระค่าหุ้นทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
 

• เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”) ซึ� งเป็นบริษทั
ยอ่ยได้มีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั�งหมดในบริษทั เน็ท มีเดีย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� งให้แก่
บุคคลภายนอกเป็นจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 34.5 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3.6 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดล้งนามใน
สญัญาโอนหุ้นและไดรั้บชาํระเงินแลว้เมื�อวนัที�  9 มีนาคม 2561 

 
• เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปนี�  

 
การลดทุนจดทะเบียน 

ที�ประชุมดงักล่าวอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,208 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,207,804,692 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,007 ล้านบาท (หุ้นสามญั 1,006,503,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 
201,300,782 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ที�จดัสรรไวเ้พื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั
เพิ�มทุนของบริษทัฯ ครั� งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W”) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อ
วนัที� 2 พฤษภาคม 2561  
 

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ที�ประชุมดงักล่าวอนุมติัให้ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ครั� งที� 2 (“ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2”) จาํนวนไม่เกิน 335,501,303 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
ไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรที� 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั�งนี�  ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัแต่
วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและราคาการใชสิ้ทธิอยูที่� 15 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใชสิ้ทธิซื�อหุ้นไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของ
ทุก ๆ 6 เดือนนบัตั�งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ไปตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที� 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรร 
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การเพิLมทุนจดทะเบียน 
ที�ประชุมดงักล่าวอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1,007 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,006,503,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,342 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,342,005,213 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
335,501,303 หุ้น มูลค่าที�ตราที�ไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ� งจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 335,501,303 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์มื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2561 

 

• เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“SDC”) ซึ� งเป็น บริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติั
การยกเลิกมติของที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2560 ในส่วนของการเพิ�มทุนจดทะเบียนและอนุมติั
การลดและเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงันี�   

ทุนจดทะเบียน 

                  จาํนวนหุ้น (หุ้น)              จาํนวนเงิน (บาท) 
วนัที�จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 9,900,562,500 990,056,250  

ลดทุนจดทะเบียน (5,500,312,500) (550,031,250)  
 4,400,250,000 440,025,000 17 พฤษภาคม 2561 

เพิ�มทุนจดทะเบียน 11,000,625,000 1,100,062,500  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 15,400,875,000 1,540,087,500 18 พฤษภาคม 2561 

 นอกจากนี�  ที�ประชุมดงักล่าวอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท เพื�อ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้น
สามญัเพิ�มทุน โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.3 บาท  

ทุนออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 

 จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนเงิน (บาท) 
ส่วนเกินมูลค่า           

หุ้นสามญั (บาท) 
วนัที�จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 4,400,250,000 440,025,000 1,230,452,034  

เพิ�มทุนจากการเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 6,924,173,218 692,417,322 1,384,834,644  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 11,324,423,218 1,132,442,322 2,615,286,678 4 มิถุนายน 2561 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัรุ่นที� 1 (SDC-W1) จาํนวนไม่เกิน 
2,200,125,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซื�อหุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิคือวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน
มิถุนายนและธนัวาคมของทุกปีตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยเริ�มจากวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 

• เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั (“OTP”)  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดมี้มติ
อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2 ลา้น
บาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทั
ยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2561 และ  OTP  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าหุ้น  
ทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
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• เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไอ-สปอร์ต มีเดีย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย มีมติพิเศษให้บริษทัเลิก
กิจการ โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการเมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2561 และจดทะเบียนชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อ
วนัที� 12 มิถุนายน 2561 

 

• เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของ OTO  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั    
วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง จากเดิม 440,000 เหรียญสหรัฐฯ (หุ้นสามญั 88,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 
เหรียญสหรัฐฯ) เป็น 600,000 เหรียญสหรัฐฯ (หุ้นสามญั 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 เหรียญสหรัฐฯ) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 32,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 เหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบนัอยู่ในขั�นตอนการดาํเนินการจดัทาํเอกสารการจดทะเบียนเพิ�มทุน
ดงักล่าว 
 

• เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2561 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย มี
มติพิเศษให้บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2561 และ
จดทะเบียนชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2561  

 

• เมื�อวนัที� 16 พฤศจิกายน 2561 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย มีมติพิเศษอนุมติัให้ลด
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,270 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 3,370  ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  33.7  ลา้นหุ้น มุลค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 21 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยลด
ขาดทุนสะสมจาํนวน 1,000 ลา้นบาท และคืนเงินลงทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 270 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2561 

 

• เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั ซึ� งเป็น บริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม 250 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 550 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญั 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทั
ยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 15 มกราคม 2562 และบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นทั�งจาํนวนแลว้ ใน
เดือนมกราคม 2562 
 

ปี 2560 
 

• ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 12 มกราคม 2560 ไดพิ้จารณา
อนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนทั�งหมดในหุ้นสามญัของบริษทั โฟอินิแคส จาํกดั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ต่อมาเมื�อวนัที� 16 มกราคม 
2560  บริษทัยอ่ยได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โฟอินิแคส จาํกดั ทั�งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 30,000 หุ้น 
เป็นจาํนวนเงินรวม  5.6  ลา้นบาท  

• ที�ประชุมคณะกรรมการของ SDC (บริษทัยอ่ย)  เดิมชื�อ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)(“SIM”) ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 
21 กุมภาพนัธ์ 2560  ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั(“TBS”) จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 
100,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 50 ลา้น
บาท TBS ดาํเนินธุรกิจให้เช่าพื�นที�และให้บริการรวมทั�งจาํหน่ายอุปกรณ์สื�อสาร และระบบสื�อสารโทรคมนาคม  

• ที�ประชุมคณะกรรมการของ SAMTEL (บริษทัยอ่ย)  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2560  ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั สามารถ
คอมเทค จาํกดั (“SCT”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง จดัตั�งบริษทัใหม่ ชื�อ “บริษัท ซีเคียวอินโฟ จํากัด” เพื�อให้บริการดา้นระบบ
ความปลอดภยัอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และ SCT มี
สดัส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 โดยเรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�  22  มิถุนายน  2560  
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• บริษทัฯ ไดแ้จง้ปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1 
(SAMART-W) โดยมีรายละเอียดดงันี�  
- ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ :  45        บาทต่อหุ้น 
- ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ :  44.566  บาทต่อหุ้น 
- อตัราใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ    :  1  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ต่อ  1   หุ้นสามญั 
- อตัราใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ :  1  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ต่อ  1.010  หุ้นสามญั 
- วนัที�มีผลบงัคบั  :  วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึ�นเครื�องหมาย XD (วนัที� 17 มีนาคม 2560) 

 

• เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2560  SDC ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาธุรกิจคา้ร่วมชื�อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม กบับริษทั สามารถ
คอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง เพื�อเขา้ทาํสัญญาเป็นพนัธมิตรบริการ Digital Trunked Radio 
System กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดย SDC  ไดรั้บแต่งตั�งให้เป็นผูน้าํกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ซึ� ง
เป็นผูมี้อาํนาจทาํการแทนและผูกพนัในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม โดยสัญญามีผลบงัคบันบัแต่วนัที�ลงนามในสัญญา
ฉบบันี�และจะสิ�นสุดลงเมื�อเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ไดป้ฏิบติัหน้าที�ตามสัญญาพนัธมิตรกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) ครบถว้นแลว้ ทั�งนี�  SDC ผกูพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที� ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และชาํระค่าใชจ่้ายของโครงการตามที�ระบุ
ไวใ้นสญัญาระหวา่งกนั 

 

ต่อมาเมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2560 เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้เข้าทาํสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เพื�อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 
System หรือ DTRS) โดยสัญญาจะสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2568 และเมื�อวนัที� 2 ตุลาคม 2560  SDC  ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทั 
กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลาสามปี เพื�อการให้บริการขายส่งและขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ
ระบบ trunked radio ทั�งนี�  SDC ผกูพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และชาํระค่าใชจ่้ายตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

 

• ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 15 สิงหาคม 2560  ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 
(“SUT”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั�งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ชื�อ “บริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชัLน จํากัด”(“STR”) เพื�อให้บริการควบคุม
การจราจรทุกรูปแบบรวมถึงประกอบกิจการที�เกี�ยวกบัการขนส่งทุกประเภท โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่า           
หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท ซึ� ง SUT มีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดจ้ด
ทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2560  ทั�งนี�บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเตม็จาํนวน และ
ไดรั้บชาํระค่าหุ้นเรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2560 

 

• ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2560 มีมติอนุมติัให้
เปลี�ยนชื�อบริษทัจากเดิมชื�อ “บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)” โดย
บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเปลี�ยนชื�อบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�  6  ตุลาคม  2560 

 
• ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ SDC ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2560  ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปนี�  

-   อนุมติัให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัครั� งที� 1 จาํนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัย่อยที�จองซื� อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื�อหุ้นสามญั
ได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.9 บาท ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี โดยระยะเวลาใชสิ้ทธิซื�อหุ้นครั� งแรกเมื�อครบกาํหนด 2 ปี นบั
จากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หลงัจากนั�นสามารถใช้สิทธิซื�อหุ้นไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกสิ�นเดือนมิถุนายนและ
เดือนธนัวาคม 

- อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 440 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 990 ล้านบาท  โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที�ตราที�ไวหุ้้นละ 0.1 บาท ซึ� งแบ่งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น                
มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น (Right Offering) ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ  1 หุ้น
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สามญัเพิ�มทุน และกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 0.5 บาท และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่
เกิน 1,100,062,500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้  

 

                         โดยเมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2560  บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

• ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ STR (บริษทัยอ่ย) ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 12 ตุลาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1 
ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50 ลา้นบาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 4.9 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 
• บริษทั  แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั (“CATS”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ผ่าน STR   

(CATS ดาํเนินธุรกิจการจัดตั�งระบบและใ ห้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศใ นประเทศกัมพูชาตามสัญญาสัมปทานที*ได้รับ
จากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลารวม   32  ปี ตั�งแต่ปี 2544-2576)   ไดมี้การลงนามแกไ้ขสญัญาสมัปทานดงักล่าวกบัรัฐบาลกมัพูชาใน
การขยายอายสุมัปทานให้กบั CATS  อีก  7  ปีนบัจากปี 2576 โดยอายสุมัปทานจะไปสิ�นสุดในปี 2583     

             

 ปี 2559 
 

• SW2P  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มผ่าน SUT  ร้อยละ 99.99 ไดจ้ดัตั�งบริษทั  เชียงใหม่ เวสท์ทูเพาเวอร์ จาํกดั 
(“CW2P”) โดยร่วมทุนกบั บริษทั เฟอร์รั�ม เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั  ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 50 ตามลาํดบั   เพื�อดาํเนินธุรกิจการให้
บริหารจดัการขยะโดยกระบวนการเปลี�ยนเป็นขยะเชื�อเพลิง (RDF) และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค   และไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัดงักล่าวขึ�นเมื�อวนัที�  6 พฤษภาคม  2558 นั�น  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงานใน 
CW2P   บริษทั เฟอร์รั�ม เอน็เนอร์ยี� จาํกดั  จึงไดข้อเสนอซื�อเงินลงทุนในหุ้นสามญัใน CW2P จาก SW2P ที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครั� งที� 5/2559   ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 11  พฤษภาคม 2559   ไดมี้มติอนุมติัให้ SW2P  จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัที� 
SW2P  ถืออยูท่ ั�งหมดใน CW2P  จาํนวน 99,998 หุ้น  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50  ของทุนจดทะเบียนของ CW2P  ให้กบั
บริษทั เฟอร์รั�ม เอน็เนอร์ยี� จาํกดั ในราคา  130  บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ  13  ลา้นบาท  

 

• ที�ประชุมของคณะกรรมการ SDC เดิมชื�อ SIM  ครั� งที� 1/2559  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ 
ร่วมลงทุนกบั บริษทั พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (PMG) ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการลงทุนระหวา่งบริษทัฯ กบั 
PMG ในอตัราร้อยละ 51:49 เพื�อประกอบธุรกิจ E-Commerce โดยการเปิด E-Marketplace ภายใตชื้�อ “Thailandmall.com” ซึ� งมี
จุดเด่นในการขายสินคา้ที�มีอตัลกัษณ์ความเป็นไทยที�โดดเด่นไปทั�วโลกผ่านช่องทาง online และ offline ที�มีความเชื�อมโยงกนั 
ทั�งยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และกระตุน้ยอดขายสินคา้ของไทยให้ชาวต่างชาติอีกดว้ย 

 

• ที�ประชุมของคณะกรรมการ SDC เดิมชื�อ SIM  ครั� งที� 3/2559  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั 
สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 เขา้ซื�อหุ้นสามญัจาํนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทั โฟอินิแคส จาํกดั จากบุคคลธรรมดา 3 ราย ซึ� ง
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมและไม่ไดเ้ป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

 

บริษทั โฟอินิแคส จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบั Digital Marketing ครบวงจร ครอบคลุมทุกความตอ้งการดา้นการตลาดของลูกคา้ 
โดยดูแลตั�งแต่การออกแบบสื�อ Digital บริหารสื�อ Online และการผลิต เพื�อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ การลงทุนครั� งนี� จะช่วย
เสริมศกัยภาพในการให้บริการของสายธุรกิจมลัติมีเดียของบริษทัให้แข็งแกร่ง และครบวงจรมากขึ�น รวมทั�งสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ ให้กบัสายงานธุรกิจนี�  รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ได้มากยิ�งขึ�น เกิดการ 
cross sales ในระหวา่งกนั 

 

• เมื�อวนัที� 29  กนัยายน  2559   SDC เดิมชื�อ SIM    ไดแ้จง้ข่าวการปิดบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดด้าํเนินกิจการจาํนวน 3 บริษทั คือ บริษทั 
สามารถ ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั�นเเนล จาํกดั ซึ� งบริษทัฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 บริษทั สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย 
จาํกดั และ บริษทั เดอะเนสทบ์างกอก จาํกดั ซึ� งบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98 ตามลาํดบั 
ซึ� งการปิดบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ แต่อยา่งใด  เนื�องจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมิได้มี
การดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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• ที�ประชุมของคณะกรรมการ SDC เดิมชื�อ SIM  ครั� งที� 9/2559 ประชุมเมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2559  ไดมี้มติอนุมติัให้จาํหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทั มอลล์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นร้อยละ 51 ทั�งจาํนวนให้กบับริษทั พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป 
จาํกดั ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหนึ� งในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 49 ในราคาตามมูลค่าที�บริษทัลงทุนซึ� งใกล้เคียงมูลค่าตามบญัชี ณ 
วนัที�จาํหน่ายเป็นเงินทั�งสิ�น 15.3 ล้านบาท ทั�งนี�  เพื�อบริษทัจะได้มุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลกั ภายหลงัการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนในครั� งนี�  บริษทั มอลล ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั จะสิ�นสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

• เมื�อวนัที�  28 ธันวาคม 2559 SDC เดิมชื�อ SIM  ไดแ้จง้ข่าวการปิดบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดด้าํเนินกิจการจาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั            
เบรนซอร์ซ จาํกดั และ บริษทั ไอ-โมบาย ไดเร็ค จาํกดั ซึ� ง SDC ถือหุ้นทั�งทางตรงและทางออ้มร้อยละ 99.88 ตามมติของที�
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของทั�ง 2 บริษทัดงักล่าว เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2559 ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหว่างดาํเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายและทางบญัชี ซึ� งการปิดบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 
เนื�องจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมิไดมี้การดาํเนินธุรกิจแลว้ 

 
                 โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2561  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,342,005,213 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 1,006,503,910 บาท   มี
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยซึ� งแยกโครงสร้างธุรกิจออกเป็น  “โครงสร้างธุรกิจ (ตามการถือหุ้น)”  และ “โครงสร้างธุรกิจ (ตาม
การบริหารธุรกิจ)”   โดยสามารถดูรายละเอียดไดภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างธุรกิจ”  ดงันี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

 9

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

 10

 
 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

  11

 ข้อมูลทัLวไปของบริษัทย่อย 
 

ลําดบั 
ทีL 

ชืLอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามญัทั[งหมดทีL
ออกจําหน่าย 

หุ้นทั[งหมดทีLบริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

    1. บมจ. สามารถ ดจิิตอล 
99/10 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 26   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000     
โทรสาร  0-2502-6900 

ให้บริการธุรกิจสื�อสารในยุคดิจิตอลที�ครบวงจร 
ทั�งเครือข่าย โซลูชั�น และคอนเทนท ์

1,540 11,324,423,218 
 
 

9,364,737,000 
 

82.70 

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

ใ ห้ บ ริ ก า ร ข า ย ส่ ง แ ล ะ ข า ย ต่ อ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื�อนที�ระบบ 3G และให้บริการ
โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท 

490 49,000,000 
 

47,724,999(1) 

 
97.40 

 

3. บจก. สามารถ ดจิิตอล มเีดยี 
99/10 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 26   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร  0-2502-8136 

ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิง      
ผ่านเทคโนโลยีมีสายและไร้สายที�ครบถ้วน 
สมบูรณ์แบบ ทั� งในรูปแบบของเสียง (Voice) 
ผ่านระบบ Audiotext และ Call Center และใน
รูปแบบขอ้ความ หรือภาพ (Non-Voice) รวมทั�ง
เป็นผู ้ผลิต และพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร   และ
สาระความบนัเทิง 

200 2,000,000 
 

1,999,997(1) 99.99 

4. บจก. ไอ-สปอร์ต  
99/37 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 2 
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6000 
โทรสาร  0-2502-8136 

ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบักีฬาครบวงจร ตั�งแต่ให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านช่องทาง digital  จัด       
อีเวนทกี์ฬา จาํหน่ายสินคา้เกี�ยวกบักีฬาในช่องทาง 
e-commerce จัด อ บ ร ม ห ลัก สู ต ร กี ฬ า ต่ า ง ๆ 
ให้บริการด้านเทคโนโลยีเกี�ยวกบักีฬา และการ
บริหารสิทธิประโยชน์ให้นักกีฬา สโมสรและ
สมาคมกีฬา 

120 12,000,000 
 

5,999,996(2) 49.99 

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

ใ ห้ บ ริ ก า ร ข า ย ส่ ง แ ล ะ ข า ย ต่ อ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื�อนที�ระบบ 3G และให้บริการ
โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท 

100 10,000,000 
 

 9,999,997(1) 99.99 

6. บจก. ซีเคยีวเอเชีย 
99/10 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 26  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6200    
โทรสาร       0-2502-8532 

จําหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที� พร้อมให้บริการ
ข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท ์
เคลื�อนที� รวมทั� งจําหน่ายสินค้าและโซลูชั�น
เกี�ยวกบัการรักษาความปลอดภยั 

 
 

1.25 125,000 
 

124,997(1) 99.99 
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ลําดบั 
ทีL 

ชืLอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามญัทั[งหมดทีL
ออกจําหน่าย 

หุ้นทั[งหมดทีLบริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

7. บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี 
99/10 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 26  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6103    
โทรสาร       0-2502-6361 

เป็นผู ้ผลิต จําหน่าย และให้บริการข้อมูล
ทางด้านบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทาง
โทรทศัน์ โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
ดาวเทียม และระบบสื�อสารต่างๆ การติดตั� ง
อุปกรณ์เครือข่าย สิ�งอาํนวยความสะดวกแบบครบ
วงจร และบริการอื�น  ๆที�เกี�ยวขอ้ง 

5 500,000 225,000(2) 45.00 

8. บจก. สยามสปอร์ต เทเลวชัิLน 

99/37 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 2   
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000    
โทรสาร      0-2502-8136 

เจ้าของรายการโทรทัศน์ทางช่องทีวี ดิ จิตอล 
รายการกีฬาในช่องโทรทัศน์ต่างๆ รับจ้างผลิต
รายการ รับถ่ายทอดสด และบนัทึกเทปการแข่งขนั
กีฬาต่าง  ๆ

 

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

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

ป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ท า ง ด ้า น ข า ย ฝ า ก
อสงัหาริมทรัพย ์ เป็นตวักลางในการจบัคู่ระหว่าง
ผูข้ายฝากและผูรั้บซื�อฝาก (Matching) นอกจากนี�
ยงัให้บริการในดา้นคาํปรึกษา และการฝากขาย
อสงัหาริมทรัพย ์
 

5  
เรียกชาํระ

แลว้ 2.5 ลา้น
บาท 

 

500,000 499,997(1) 99.99 

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

ประกอบธุรกิจให้เช่าใช้พื�นที� และให้บริการ 
ร ว ม ทั �ง จํ า ห น ่า ย อ ุป ก ร ณ ์สื �อ ส า ร  แ ล ะ
ระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

10 100,000 99,998(1) 99.99 

11. บมจ. สามารถเทลคอม  
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 

1) ดาํเนินธุรกิจด้านระบบสื�อสารโทรคมนาคมและ
เครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�ทนัสมยัอยา่งครบวงจร 

2) ดาํเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชั�นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที�ผสมผสานและควบรวม
เทคโนโลยีต่ างๆ รวมไปถึงโซลูชั�นสําหรับ
เทคโนโลยีชั�นสูงเฉพาะดา้น 

3) ดาํเนินธุรกิจให้บริการโซลูชั�นและบริการด้าน
ซ อ ฟ ต ์แ ว ร ์แ อ ป พ ล ิเ ค ชั �น  ที �ช ่ว ย เ พิ �ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า รถ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ดาํเนินงานในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัลูกคา้ 

738 618,000,000 
 
 

 
 

433,464,590 
 

 

70.14 

12. บจก. สามารถคอมมวินิเคชัLน เซอร์วสิ  
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 

ให้บริการดา้นเครือข่ายสื�อสารโทรคมนาคม  ซึ� ง
ประกอบด้วยการจัดหา การดาํเนินการวางระบบ
การซ่อมบํารุง รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์สื�อสาร
โทรคมนาคมที�ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 และยงั
ไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพ
และประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

500 5,000,000 
 

4,999,994(4) 99.99 
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ชืLอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
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13. บจก. สามารถคอมเทค  
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 และบาํรุงรักษาอุปกรณ์ ทางด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร รวมถึง
เทคโนโลยีชั�นสูงเฉพาะดา้น 

225 2,250,000 
 

2,249,995(4) 99.99 

14. บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วสิเซส  
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 

ใหบ้ริการขอ้มูลผา่นข่ายสายทอ้งถิ�นความเร็วสูง 55.25 5,525,000 
 

5,524,997(4) 99.99 

15. บจก. ไทยเทรดเน็ท  
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�ยนขอ้มูลทางการคา้ในรูปแบบ
มาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Interchange : EDI), บริการให้คาํปรึกษาและวาง
ระบบงานให้แก่ธุรกิจที�ต้องการลดขั�นตอนการ
ทาํงานกับคู่ค้าแบบครบวงจร รวมถึงให้บริการ
ระบบ Supply Chain Financing 

53 5,300,000 
 

5,299,993(4) 99.99 

16. บจก. พอสเน็ท  
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 

บริการระบบการรับชําระเงินผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) รวมถึง
บริการด้าน Electronic Data Capture (EDC)  
ระบบ Electronic Signature Capture, ระบบ      
E-Receipt Platform และระบบ QR-Payment 
และเป็น Solution Provider ในด้านของ Smart 
Card, เป็นผูพ้ฒันา Smart Card Application 
ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและผู ้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอื�นๆ รวมถึงบริการ 
Loyalty Service Program  

72 7,200,000 
 

7,199,993(4) 99.99 

17. บจก. สามารถ เอ็ด เทค็  
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 

บริการใหเ้ช่า และพฒันาระบบบริหารจดัการการ
เรียนการสอน (Learning Management System) 
รวมถึงซอฟต์แว ร์บริหารสถานศึกษา และ
เทคโนโลยีด้านการศึกษาแบบครบวงจร พร้อม
การพฒันาเนื�อหารายวิชา (Courseware) เพื�อการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม บุ ค ล า ก ร 
นอกจากนี�  ยงัพัฒนา Digital Content เช่น 
e-Magazine แ ล ะ  e-Books รว ม ถึ ง ก า รพัฒ น า 
Mobile Application 

20 200,000 
 

199,997(4) 99.99 

18. บจก. สามารถ อินโฟเนต  
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 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงครบวงจร
สําหรับลูกค้าภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่  FTTx, G.SHDSL, 
MPLS, Leased Line, Gigabit Internet และ 
Software-Defined WAN (SD WAN) พร้อม
บริการ Co-Location และ Cloud Hosting 

62 6,200,000 
 

6,175,294(4) 99.60 
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19. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
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 
ใหบ้ริการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานแบบ
ครบวงจร และให้บริการเฉพาะทางในด้าน
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

10 100,000 
 

 99,993 (4) 99.99 

20. บจก. ไอท ีแอ๊บโซลุท 
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 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 
 

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

21. บจก. พอร์ทลัเน็ท 
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 

ให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวาง
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร(Enterprise 
Resource Planning) โดยศึกษาความตอ้งการและ
เสนอบริการที� เหมาะสมแบบครบวงจร(Total 
Solution) รวมถึงระบบ Customer Relationship 
Management(CRM) แ ล ะ ร ะ บ บ  Human 
Capital Management (HCM) ให้แก่ลูกค้าทั�ง
ภาครัฐและเอกชน 

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

22. บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย)  
62  อาคารธนิยะ ชั�น 10  ถ.สีลม  แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 
โทร.  0-2632-9396-9  
โทรสาร   0-2632-9395 

ให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที�
เกี�ยวขอ้งสาํหรับภาครัฐและเอกชน 

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

23. บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 
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 

ให้บริการรับเหมาติดตั� งงานด้านเครือข่าย
สื� อสา รโทรคมนา คม แ ละงา นด้านระบบ
สารสนเทศ รวมถึ งการซื� อขา ย  แ ล ะ ก า ร
บาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที�เกี�ยวขอ้งทุกชนิดใน
กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบดว้ย ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ กมัพูชา ลาว 
เมียนมาร์ และเวียดนาม 

30 300,000 270,000(7) 90.00 

24. บจก. ซีเคยีวอินโฟ 
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 

ให้บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัการคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Security Operations Center - CSOC) 
แบ บ ค รบ ว ง จ รทั� ง ก า รใ ห้ค ํา ป รึก ษ า  ก า ร
ฝึกอบรม การประเมินความเสี� ยงด้านความ
ปลอดภยั บริการเฝ้าระวงั ป้องกนั และตอบรับ
กบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

5 50,000 49,997(6) 99.99 
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25. บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์   
99/19 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 17  
ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.          0-2685-0000  
โทรสาร    0-2685-0050 

ธุรกิจด้านการบริการศูนย์บริการข้อมูลและ
ลูกค้าสัมพันธ์ ในรูปแบบการติดตั� งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูล จัดหา และบริหารเจ้าหน้าที�
ลูกคา้สมัพนัธ์ 

280 
 
 

280,000,000 
 

191,600,000 
 

68.43 
  
 

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

ธุรกิจด้านการบริการศูนย์บริการข้อมูลและ
ลูกคา้สัมพนัธ์ และการติดดั� งระบบศูนยบ์ริการ
ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการในประเทศ
กมัพูชา 
 

440,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

88,000 88,000(8) 100.00 

27. บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชัLนแนล 
99/19 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 17    
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.          0-2685-0000  
โทรสาร     0-2685-0050 

ให้บริการที�ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การ
จดัหาบุคลากร และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลและ
ลูกค้าสัมพนัธ์ ธุรกิจทวงถามหนี�  และสถาบัน
ฝึกอบรม 

2 200,000 199,997(8) 99.99 

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

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

29. บจก. แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ  
CATS Building, Opposite Phnom Penh  International 
Airport, Russian Federation Blvd., Sangkat Kakab, 
Khan Posen Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
โทร.  855-23-866294  
โทรสาร   855-23-890214 

จดัตั�งระบบและใหบ้ริการควบคุมการจราจรทาง
อากาศในประเทศกมัพูชา  

 

2,500,000 
(เหรียญสหรัฐ) 

250,000 
 

250,000(9) 100.00 

30. บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์  
CATS Building, Opposite Phnom Penh International 
Airport, Russian Federation Blvd., Sangkat Kakab, 
Khan Posen Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
โทร.  855-23-866294  
โทรสาร   855-23-890214 

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โครงการที�อยู่อาศยั 
Bodaiju Residence ในกรุงพนมเปญ โดยซื�อ
กระแสไฟฟ้าจากรัฐบาล ประเทศกมัพูชา 

5,000,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

 
 

500,000 
 

500,000(10) 
 

100.00 
 

31. บจก. แคมโบเดยี สามารถ  
CATS Building, Opposite Phnom Penh International 
Airport, Russian Federation Blvd., Sangkat Kakab, 
Khan Posen Chey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
โทร.  855-23-866294  
โทรสาร   855-23-890214 

ใหบ้ริการเช่าที�ดินแก่บุคคลภายนอกในประเทศ
กมัพูชา 

50,000,000  
(เรียล) 

100 
 

49 49.00 
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ลําดบั 
ทีL 

ชืLอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามญัทั[งหมดทีL
ออกจําหน่าย 

หุ้นทั[งหมดทีLบริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

32. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์  
99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6000   
โทรสาร 0-2502-6176 

จัดหา ติดตั� ง ดูแล บาํรุงรักษาระบบการขนส่ง  
พลงังาน  และสาธารณูปโภคต่างๆ 

 

500 100,000,000 
 

99,999,994 99.99 

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

หยุดดาํเนินการชั�วคราว (ปี 2559 : บริหารจดัการ
ขยะในพื�นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
 

50 5,000,000 
 

4,499,994 89.99 

34. บจก. วชัิLน แอนด์ ซีเคยีวริตี[ ซีสเตม็  
99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  ชั�น 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6999   
โทรสาร  0-2502-6393 

จําหน่าย รับเหมาติดตั� งและซ่อมบํารุงระบบ
รักษาความปลอดภยัและระบบสื�อสารดา้นภาพ
และเสียง ทั�งระบบที�มีสายและไร้สาย 

 
 

20 2,000,000 
 

1,460,000 73.00 

35. บจก. สามารถวศิวกรรม  
59 หมู่ที� 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   12120 
โทร.  0-2516-1188 
โทรสาร   0-2516-4589 

 

ผลิตและจาํหน่ายเสาอากาศวิทยุ  โทรทศัน์ และ
จานรับสญัญาณดาวเทียมชนิดทึบและโปร่ง และ
ให้บริการระบบสื�อสัญญาณภาพและเสียงครบ
วงจร รวมทั�งออกแบบและผลิต ผลิตภณัฑM์etal 
Sheet หรือ โลหะภณัฑ์ต่างๆ ที�ใช้กบังานระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ตูไ้ฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท 
ตูร้ะบบโทรศพัท์เคลื�อนที� 3G / 4G ตลอดทั�ง
ผลิตภัณฑ์ขึ� นรูปเหล็ก อลูมิเนียมและสังกะสี
ต่างๆ  

550(*) 5,500,000 
 

5,499,994 99.99 

36. บจก. คอนแทค-อิน-วนั  
99/3 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 33  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2516-1188  
โทรสาร  0-2516-4589 

โรงเรียนอบรมการติดตั�งจานรับสญัญาณ
ดาวเทียม 

1 100,000 
 

99,993(11) 99.99 

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

เป็นบริษัทโฮลดิ�ง สําหรับการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภคในภูมิภาคอินโดจีน 

20,000,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

 

17,000,000 17,000,000 100.00 
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ลําดบั 
ทีL 

ชืLอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามญัทั[งหมดทีL
ออกจําหน่าย 

หุ้นทั[งหมดทีLบริษัทถือ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

38. บจก. สามารถ เรดเิทค 
99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.           0-2502-6278 
โทรสาร     0-2502-6584 

ดาํเนินธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีทางรังสี 
อาทิ การขายเครื�องมือวดัรังสีและให้บริการ
ตรวจวดัรังสี  และการบริหารจดัการโครงการ
ดา้นเทคโนโลยีรังสี 

80 8,000,000 7,999,993 99.99 

39. บจก. เทด้า 
99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2582-8264 

ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทั�งแบบสายแขวน
บนอากาศ และสายเคเบิ�ลใตดิ้นแบบครบวงจร  
ตั� งแต่  ออกแบบ  จัดหาอุปกรณ์  ก่อสร้าง  
ทดสอบ  และบาํรุงรักษา 

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

40. บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ 
99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
โทร.  0-2502-6000  
โทรสาร 0-2582-8264 

ทาํธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั�งและ
ทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจน
การบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 

15 150,000 149,998(13) 99.99 

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

ดํา เนินธุรกิจที� เ กี� ยวข้องกับการบริหารจัด
การพลงังานทดแทน 

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

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

ใหบ้ริการและคาํแนะนาํต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการคา้
ในประเทศเมียนมาร์  รวมถึงการดาํเนินการ
ทั�วไปอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด 

 
 

50,000 
(เหรียญ
สหรัฐ) 

 

50,000 49,999(12) 99.99 

43. บจก.  สามารถ ทรานส์โซลูชัLน  
99/2 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34  
ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 
โทร.  0-2502-6302   
โทรสาร     0-2502-6176  

บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศ
กมัพูชา 

270 27,000,000 8,999,900(10) 
18,000,000(12) 

 
 

33.33 
67.67 
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หมายเหตุ 
 

(1) ถือหุน้โดย บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(2) ถือหุน้โดย บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย  
(3) ถือหุน้โดย บจก. ไอ-สปอร์ต 
(4)   ถือหุน้โดย บมจ. สามารถเทลคอม  
(5)  ถือหุน้โดย บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 
 (6) ถือหุน้โดย บจก. สามารถคอมเทค   
(7) ถือหุน้โดย บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 

 (8) ถือหุน้โดย บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
(9)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถ  ทรานส์โซลูชั�น 
(10)    ถือหุน้โดย บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง 
(11)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถวิศวกรรม   
(12)   ถือหุน้โดย บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ 
(13)   ถือหุน้โดย บจก. เทดา้ 

 
(*) บจก. สามารถวิศวกรรม เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 300 ลา้นบาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 250 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ 550 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 15 มกราคม 2562 

นอกจากนั�น เนื�องจากบริษทัฯ มีลกัษณะเป็นบริษทั Holding Company มีการลงทุนหลกัในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซึ� งการดาํเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ย
ทุกบริษทัดงักล่าวถือเป็นธุรกิจหลกั โดยมีขนาดของบริษทัฯ ที�ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ. 20/2555  เรื�องการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการอนุญาตให้บริษทัที�ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นในบริษทัอื�น (holding company) เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่  ซึ� งสรุปไดด้งันี�  

1. มีขนาดของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของขนาดบริษทัจดทะเบียน  ซึ� งเป็นไปตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนด  โดย
กาํหนดไวที้�ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25  ของขนาดบริษทัจดทะเบียน 

2. มีขนาดของบริษทัที�ประกอบธุรกิจหลกัทุกบริษทัรวมกนั เมื�อเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัจดทะเบียนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของ
ขนาดของบริษทัจดทะเบียน   ซึ� งประกาศดงักล่าวกาํหนดไวที้�ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน    

 

ทั�งนี�   บริษทัหลกัดงักล่าว มีขนาดต่างกนั หากพิจารณาความมีนยัสาํคญัของธุรกิจ  โดยบริษทัยอ่ยที�มีรายไดต้ั�งแต่ร้อยละ  10  ของรายไดร้วมของกลุ่ม
บริษทัมีจาํนวน  4  บริษทั  คือ  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั สามารถ คอมเทค จาํกดั  บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
จาํกดั   และ บริษทั เทดา้ จาํกดั  อยา่งไรก็ตาม บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัฯ จึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัดงักล่าวเพิ�มเติม โดยสามารถดูรายละเอียดลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนการถือหุ้น  และโครงสร้างรายไดข้องบริษทั
ดงักล่าวภายใตห้วัขอ้เรื�อง   “โครงสร้างธุรกิจ หน้า 10  ข้อมูลทัLวไปของบริษทัย่อย หน้า 11  และโครงสร้างรายได้ หน้า 45” 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

19

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที�  7  มีนาคม 2532 ภายใตชื้�อเดิม คือ บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยกลุ่ม
วิไลลกัษณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 5 ลา้นบาท เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการออกแบบและติดตั�งระบบสื�อสารโทรคมนาคม บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่ ปี 2536   

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น  5  สายธุรกิจดงันี�  

 

ลําดบั 
 

กลุ่มธุรกิจ 
 

ลักษณะธุรกิจ(*) 

สัดส่วน
รายได้(**) 
ปี 2561 

1 สายธุรกิจ ICT Solution and Service  ดาํเนินธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศและการสื�อสารโทรคมนาคมต่างๆ      
ทั�งดา้นโครงสร้างเครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดา้น
เทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และธุรกิจ
แอปพลิเคชั�นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) โดย
ให้บริการอยา่งครบวงจร (Total Solutions and Services) ตั�งแต่การให้คาํปรึกษา 
รับเหมา ออกแบบติดตั�ง บริหารจดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษาระบบให้แก่
องคก์รภาครัฐและเอกชน 

59.5% 

 

2 สายธุรกิจ Digital ให้บริการธุรกิจสื� อสารในยุคดิจิตอลที�ครบวงจร ทั� งเครือข่าย โซลูชั�น และ     
คอนเทนท ์

5.3% 

 

3 สายธุรกิจ Call Center  ดาํเนินธุรกิจให้บริการศูนยบ์ริการข้อมูลและลูกค้าสัมพนัธ์ บริการออกแบบ
พฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จทั�งในประเทศไทย และ
ประเทศกมัพชูา รวมถึงการให้บริการพฒันานวตักรรมดา้นดิจิทลั ธุรกิจทวงถาม
หนี�  และสถาบนัฝึกอบรม 

5.7% 
 

4 สายธุรกิจ Utilities and 
Transportations   

ดําเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกิจจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกิจการให้บริการดา้นการออกแบบ 
ก่อสร้างและติดตั�งงานระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร 

27.8% 
 

5 สายธุรกิจ Technology Related 
Services 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกิจการจาํหน่ายรับเหมาติดตั� งและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความ
ปลอดภยัและระบบสื�อสารดา้นภาพและเสียง ทั�งระบบที�มีสายและไร้สาย   

1.7% 
 
 

 

หมายเหตุ :   (*)    รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที�แสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
   สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) 
 (**) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขาย งานตามสัญญาและบริการของบริษัทฯ ในปี 2561 

 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขาย  งานตามสญัญาและบริการใน  ปี 2561  เท่ากบั 12,185  ลา้นบาท  ประกอบดว้ยกาํไรขั�นตน้ 
2,451  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.11  ของยอดขาย โดยมีค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่าย  บริหารและค่าใชจ่้ายอื�นเท่ากบั 2,824 ลา้นบาท หรือ
เท่ากบัร้อยละ 22.97  ของรายไดร้วม  มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 548  ลา้นบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้450 ลา้นบาท โดยใน ปี 2561  มีผลขาดทุน
สาํหรับปี (ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) 1,076 ลา้นบาท   

  

   สายธุรกิจ ICT Solution and Service สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 59.5 ในขณะที�สายธุรกิจ Digital มีรายไดร้้อยละ 
5.3 สายธุรกิจ Call Center มีรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 5.7 สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีรายได ้ ร้อยละ 27.8 และสายธุรกิจ Technology 
Related Services มีรายไดร้้อยละ 1.7 

 

โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจดงันี�  
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2.1 สายธุรกิจ ICT Solution and Service 
 

ดาํเนินธุรกิจบริการดา้นระบบสารสนเทศและการสื�อสารโทรคมนาคมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจหลกั ครบวงจรแบบ
บูรณาการ (Total Solutions & Services) ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชั�นทนัสมยัรอบดา้น ประกอบดว้ย สายธุรกิจโครงสร้าง
เครือข่ายการสื�อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)  สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology 
Solutions) และสายธุรกิจแอปพลิเคชั�นสนบัสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)  โดยมีบริษทัย่อยที�ให้บริการ
หลายรูปแบบในลักษณะครบวงจร ตั� งแต่การให้คาํปรึกษา รับเหมาออกแบบ ติดตั�ง บริหารจัดการ และบาํรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ให้บริการแก่หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่  รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการ โดยในปี 2561  สาย

ธุรกิจนี� มีรายไดร้วม  7,253.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.5 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย บริษทั
ยอ่ย 14 บริษทั ดงันี�  1) บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  2) บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 3) บริษทั  สามารถ
คอมเทค จาํกดั 4) บริษทั สามารถ บรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  5) บริษทั ไทยเทรดเน็ท จาํกดั 6) บริษทั พอสเน็ท จาํกดั  7) 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 8) บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั  9) บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั 10) บริษทั พอร์ทลัเน็ท 
จาํกดั  11) บริษทั ไอที แอบ๊โซลุท จาํกดั  12) บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั 13) บริษทั เอส แอล เอ เอเชีย จาํกดั และ
14) บริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 

  

ก) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

 สายธุรกิจสารสนเทศและสื�อสารโทรคมนาคม ไดแ้บ่งลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดงันี�  
 

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสืJอสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 
 

ดาํเนินธุรกิจดา้นระบบสื�อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�ทนัสมยัอยา่งครบวงจร ตั�งแต่การให้คาํปรึกษา 
สํารวจ ออกแบบ ติดตั�งและวางระบบ การบริหารจดัการ ตลอดจนการบาํรุงรักษา ได้รับความไวว้างใจจากองค์กร
ภาครัฐและเอกชนชั�นนาํ ดว้ยความสามารถที�ให้บริการทั�งในรูปแบบเบด็เสร็จ (Turnkey) รวมถึงการบริหารจดัการแบบ 
Outsource Service ภายใต้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร และความเป็นเลิศด้านการบริหาร
โครงการที�สร้างความมั�นใจในการส่งมอบงานคุณภาพ รวมถึงคุณภาพบริการในระดบัสูงดว้ยมาตรฐาน ISO 20000 
ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 9001 ด้านการควบคุม
คุณภาพการบริการ พร้อมศูนยบ์ริการ 30 แห่ง ครอบคลุมทั�วประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center 
(NOC) ที�ให้บริการรับแจง้และวิเคราะห์เหตุขดัขอ้งให้กบัลูกคา้ตลอด 24 ชั�วโมง ดว้ยบริการที�มุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นสาํคญั โดยโซลูชั�นและบริการในสายธุรกิจนี�  ไดแ้ก่ 

โซลูชั�นและเทคโนโลยสีาํหรับเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง 
-  บริการออกแบบ ติดตั�ง วางระบบ พร้อมบาํรุงรักษาเครือข่ายสื�อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนาํแสง ด้วย

เทคโนโลยทีนัสมยั 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) 

โซลูชั�นและเทคโนโลยไีร้สายความเร็วสูง 
- โซลูชั�นสาํหรับเทคโนโลย ี3G / 4G / LTE  
-  โซลูชั�นและบริการระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) และอุปกรณ์ Handset 
- บริการระบบสื�อสารขอ้มูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม: 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) และบริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั บริษทั เอส แอล 
เอ เอเชีย จาํกดั บริษทั สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั และบริษทั ไอทีแอบ๊ โซลุท จาํกดั  
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นอกจากนี�  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ยงัไดรั้บแต่งตั�งจากบริษทั Cisco Systems ผูผ้ลิตอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื�อสารชั�นนาํของโลก ให้เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระดบัสูงสุด หรือ Gold Certified Partner เพื�อร่วมมือในการ
ยกระดบัการทาํตลาด การให้บริการ และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทางดา้นผลิตภณัฑร์ะบบเครือข่ายและโซลูชั�น
ของ Cisco เพื�อเสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 

 

โครงการทีJยงัไม่ได้ส่งมอบ   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบทั�งจากโครงการบริการระบบเครือข่ายความปลอดภยัดว้ย
ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV), โครงการดา้นการเพิ�มความจุระบบสื�อสัญญาณระหว่างสถานี,  โครงการดา้นการเพิ�ม
ความจุโครงข่ายเชื�อมโยงระหว่างสถานีและศูนยโ์ทรคมนาคม, ด้านการขยายโครงข่ายสื�อสัญญาณระดบั Backbone, 
ดา้นอุปกรณ์ระบบสาํหรับสถานีฐานในระบบ Digital Trunked Radio System  ดา้นการขยายอุปกรณ์ระบบ Billing,  
การปรับปรุงระบบ Core Network เพื�อรองรับ LTE, การบาํรุงรักษาระบบ VAS ระบบ Intelligent Network ระบบ Core 
Security และการบาํรุงรัษาระบบต่าง ๆ รวมถึงงานบริการสื�อสารขอ้มูลผ่านดาวเทียมและสื�อสัญญาณต่าง ๆ  โดยมี
มูลค่างานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 รวม 1,126.02 ลา้นบาท 

 

2.   สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) 
 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชั�นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพื�อ
ประยุกต์ร่วมสําหรับตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ซึ� งรวมไปถึงโซลูชั�นสําหรับเทคโนโลยีชั� นสูงเฉพาะด้าน 
รองรับงานสาํคญัของลูกคา้ที�ตอ้งการความถูกตอ้ง แม่นยาํ และมีความเสถียรสูง จดัทาํขึ�นเพื�อลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะ
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยบริการครอบคลุมตั�งแต่การให้คาํปรึกษา (Consulting Services)  ดาํเนินงาน
วิศวกรรมทั�งดา้นการออกแบบระบบและดา้นการพฒันาโปรแกรมระบบงานประยกุต ์(Engineering Design & Software 
Development) และการติดตั�ง (Implementation) ภายใตก้ารบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project 
Management) รวมถึงบริการบริหารจดัการ (Outsourcing Services) และบริการบาํรุงรักษา (Maintenance Services) 
ให้กบัลูกคา้ทั�งภาครัฐและเอกชนโดยรักษามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐาน  ISO 9001 และมาตรฐาน CMMI ซึ� ง
เป็นมาตรฐานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์คุณภาพเป็นที�ยอมรับอยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทั�วโลก โดยบริษทั 
สามารถคอมเทค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัหลกัของสายธุรกิจ รวมถึงบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สมาร์ท
เทอร์แวร์ จาํกดั ที�ต่างไดรั้บการรับรอง CMMI Level 3 สาํหรับโซลูชั�นและบริการสาํหรับสายธุรกิจนี�  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) 
- Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions 

 

สายธุรกิจเทคโนโลยีประยกุตด์า้น ICT (Enhanced Technology Solutions) นอกจากบริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ที�
เป็นบริษทัหลกัของสายธุรกิจนี� แลว้นั�น ยงัมี บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั  
บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ซีเคียวอินโฟ จาํกดั 
 

นอกจากนี�บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายหลกั (Strategic Reseller) ของซิตา้ (SITA) ผูน้าํตลาด
ของโลกในดา้นการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับสนามบินชั�นนาํทั�วโลกอีกดว้ย 
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 โครงการทีJยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที�ดิน การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโ ทรคมนาคม โครงการเพิ�มศกัยภาพระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference system) โดยมีมูลค่าของโครงการหลกัที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ และบริการสําคญัที�ยงัดาํเนินการให้กับ
ลูกคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  รวม 4,616.1 ลา้นบาท 

 3.   สายธุรกิจแอปพลิเคชัJนสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) 
 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการโซลูชั�นและบริการดา้นซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั ที�ช่วยเพิ�มขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัหน่วยงานของรัฐบาลเพื�อการบริการประชาชน และให้กบัหน่วยงาน
ภาคเอกชนและองคก์รธุรกิจ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัรวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ  

 
สายธุรกิจนี� ให้บริการซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนัที�หลากหลาย โดยกลุ่มบริษทัที�ไดรั้บมาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ� งเป็น
มาตรฐานสาํหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์คุณภาพ นอกจากนี�  ยงัให้บริการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานแบบ
ครบวงจร สายธุรกิจนี� มีบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัหลกั โดยโซลูชั�นและบริการของสายธุรกิจนี�
ประกอบดว้ย 

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

- โซลูชั�นระบบงานหลกัสาํหรับธนาคาร (Core Banking System) และระบบงานสาํหรับกลุ่มลูกคา้ธนาคารและสถาบนั
การเงิน (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 

- บริการซอฟตแ์วร์ประยกุตส์าํหรับการแลกเปลี�ยนขอ้มูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Interchange – EDI), บริการ Supply Chain Financing,  บริการซอฟตแ์วร์ประยกุตด์า้นบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
หรือระบบ Supply Chain Management รวมถึงบริการ Cloud Computing 

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

โครงการทีJยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบงานหลกัสาํหรับธนาคาร 

(Core Banking System) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าของโครงการหลกัที�ยงั
ไม่ไดส่้งมอบ รวมถึงบริการสาํคญัที�ดาํเนินการให้กบัลูกคา้ ที�เหลือตามสญัญานั�น มีมูลค่า รวม 1,223.1 ลา้นบาท 
 

ข) การตลาดและการแข่งขัน 

1. ตลาดและภาวะการแข่งขัน  

สาํหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2561 ทางไอดีซี (International Data Corporation - IDC) จะมีการใช้จ่ายอยูที่� 
4.24 แสนลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2560 ที�มีการใชจ่้ายที� 4.14 แสนลา้นบาท1  หรือขยายตวัในอตัราร้อยละ 2.4  โดยหลกัเป็น
การเติบโตในส่วนของบริการดา้นระบบสารสนเทศ (IT Service)  ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน (IT Infrastructure) และดา้น
ซอฟตแ์วร์ โดยในภาคของผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนดา้นไอทีอยา่งต่อเนื�อง 
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สาํหรับตลาดสื�อสารโทรคมนาคม  จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ สิ�นไตรมาสที� 3 ปี 2561 ของสาํนกังาน กสทช. 
มีภาพรวมการขยายตวัที�สูงขึ�น แต่เติบโตในอตัราที�ชะลอตวัลง จากการแข่งขนัที�สูงขึ�นในตลาด  โดยจะเห็นว่ามีการ
ชะลอตัวของบริการโทรศัพท์ประจําที�จากรายได้ที�ลดลงของผู ้ให้บริการ และการเติบโตของตลาดบริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�  ที� เติบโตร้อยละ 4.9 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 (YoY) การแข่งขันในตลาดบริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�มีการแข่งขนัสูงขึ�นเล็กน้อย จากดชันีวดัความรุนแรงการแข่งขนัในธุรกิจแบบ Herfindahl-Hirschman 
Index (HHI) ที�เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.6 (YoY) และร้อยละ 1.6 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 2 ของปี 2561 (QoQ) ในขณะที�ตลาดบริการ
อินเทอร์เน็ตประจาํที� มีการเติบโตของจาํนวนผูใ้ช้บริการที�ร้อยละ 13.2 (YoY) โดยมีจาํนวนผูใ้ช้บริการที� 9.08 ลา้นราย 
โดยหลกัเป็นการเชื�อมต่อประเภท xDSL ที�ร้อยละ 40.52 และ Fiber Optic ที�ร้อยละ 41.12 (ซึ� งแบบ Fiber Optic มีการ
ขยายตวัร้อยละ 31.3 (YoY))   และสาํหรับตลาดบริการเกตเวยอิ์นเทอร์เน็ตระหว่างประเทศนั�น    มีปริมาณแบนด์วิธที�ใช้
เชื�อมต่อรวมอยูที่� 2,191 Gbps ถือวา่ขยายตวัที�ร้อยละ  7.7 (YoY)2 

สาํหรับคาดการณ์ ปี 2562 ภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทยนั�น ทางไอดีซี ประเมินว่า
จะมีการใช้จ่ายสูงถึง 4.52 แสนลา้นบาท3 เพิ�มขึ�นร้อยละ 6.6 จากปี 2561  และระหว่างปี 2560 – 2565 จะมีการเติบโต
เฉลี�ยที�ร้อยละ 5.4   ซึ� งในปี 2563 จะเพิ�มไปถึง 4.89 แสนลา้นบาท  ปี 2564 มูลค่า 5.16 แสนลา้นบาท และปี 2565 ประมาณ 
5.40 แสนล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการทาํดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชั�นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  แมก้ารขยายตวัของ
ภาพรวมการใชจ่้ายดา้นไอทีจะเฉลี�ยอยูที่�ร้อยละ 5.4  แต่ในส่วนของเทคโนโลยี เช่น บริการ Public Cloud จะมีอตัราเติบโต
เฉลี�ยร้อยละ 20   ดา้น Big Data Analytics จะมีอตัราเติบโตเฉลี�ยร้อยละ 18.6  และดา้น  Internet of Things (IoT) มีแนวโน้ม
ขยายตวัเฉลี�ยในอตัราร้อยละ 11.4 ส่วนการลงทุนที�ผสมผสานการใช้งานระบบ Robotics,  ระบบการวิเคราะห์เรียนรู้และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Cognitive/AI System),  IoT, Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) จะมีแนวโน้มเติบโต
อยา่งสูงต่อเนื�อง  โดยการลงทุนเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม เช่น การใช้จ่ายดา้นฮาร์ดแวร์จะชะลอตวัลง เปลี�ยนไปเป็นดา้น
บริการมากขึ�น   และการลงทุนดา้นไอทีจากกลุ่มคอนซูมเมอร์และองคก์รจะอยูใ่นสดัส่วนใกลเ้คียงกนั1 

ทั�งนี�  ปัจจยัสาํคญัที�จะผลกัดนัให้ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT) มีการขยายตวัยงัคงเป็นนโยบายและ
การลงทุนของภาครัฐ อนัไดแ้ก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 ที�ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยมีาสรรสร้างนวตักรรมในทุกภาค
ส่วนเพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy)  ในส่วนภาครัฐที�จะมีการพฒันาเป็นรัฐบาลดิจิทลั (Digital 
Government) ก็จะมีการลงทุนและใช้จ่ายเพื�อพฒันาโครงสร้างพื�นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการ
ขอ้มูลผ่านระบบเชื�อมโยงขอ้มูลกลาง การนาํเทคโนโลยีและขอ้มูลบูรณาการเพื�อวิเคราะห์พฒันาภาคแรงงาน ภาค
การเกษตร ภาคการผลิต ภาคการท่องเที�ยว เป็นตน้ ซึ� งเทคโนโลยีที�สําคญัที�นาํมาประยุกต์ใช้พฒันารัฐบาลดิจิทลั 
ไดแ้ก่ AR/VR, Big Data Analytics, Open Any Data, Smart Machine/AI, IoT, Cloud Computing, Cyber Security 
และอาจจะมีการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี Block Chain / Distributed Ledger Technology  สาํหรับตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการทาํธุรกรรม5  นอกจากนี�  รัฐบาลยงัมีการส่งเสริมการพฒันา Smart City ในจงัหวดัที�สําคญัอย่าง
ต่อเนื�อง มีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ� งจะทาํให้มีการลงทุนเพื�อการพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื�นฐานด้าน ICT ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�  ในภาค
องค์กรธุรกิจยงัให้ความสําคัญกับการลงทุนด้าน ICT เพื�อเพิ�มศักยภาพการแข่งขัน โดยธุรกิจจาํนวนมากจะ
เปลี�ยนแปลงองคก์รของตนเองในแบบดิจิทลั ทรานสฟอร์เมชั�น (DX)  โดยไอดีซี คาดว่าองคก์รกว่าร้อยละ 30 จะ
พฒันาตนเองไปสู่องคก์รดิจิทลั (Digital Native)  และใชเ้ทคโนโลยช่ีวยขบัเคลื�อนธุรกิจ1 ทั�งนี�  ไอดีซี คาดการณ์ว่าเมื�อ
ถึงปี 2565 มากกวา่ร้อยละ 61 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) จะไดรั้บอิทธิพลมาจากเทคโนโลยดิีจิทลั5 

การแข่งขนัในตลาด ICT จะยิ�งสูงขึ�น ทั�งจากเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงรวดเร็ว นวตักรรมที�นาํมาประยุกต์ใช้
หลากหลาย  จากผูใ้ห้บริการด้าน ICT และจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที�ปรับเปลี�ยนสู่ยุคดิจิทลั  นอกจากการแข่งขนั
ในรูปแบบดา้นราคาและการตลาดที�สูงขึ�นแล้ว  เทคโนโลยีและนวตักรรมนั�น จะทาํให้ผูใ้ห้บริการ ICT แข่งขนักนั
สร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ   ทั�งในรูปแบบของผลิตภณัฑ ์บริการ และรูปแบบธุรกิจ รวมถึงในมุมของคุณภาพและความ
รวดเร็ว เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์ที�ดี ไดรั้บคุณค่าที�แตกต่าง แกไ้ขปัญหารวมถึงเพิ�มประสิทธิภาพดาํเนินงาน
และความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจของลูกคา้ไดจ้ริง  สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นอกจากผูใ้ห้บริการ 
ICT แลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจลกัษณะ Digital Tech Startup ก็เป็นส่วนสาํคญัในการแข่งขนั และยงัเกิดความร่วมมือของ 
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Digital Tech Startup ต่างๆ เพื�อร่วมกนันาํเสนอโซลูชั�น  ที�ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง รวมถึงบริษทั
ขนาดใหญ่ในทุกภาคธุรกิจที�ไม่ใช่ผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรม ICT ต่างจดัตั�งและให้การสนบัสนุน Digital Tech 
Startup ของตนเอง หรือนาํแพลตฟอร์ม (Platform) ของตนเองที�ประสบความสาํเร็จมาแข่งขนัให้บริการในตลาดอีก
ดว้ย  ทาํให้การแข่งขนัยิ�งเขม้ขน้ขึ�น แต่ก็ทาํให้ตลาด ICT มีการเติบโตสูงขึ�น  และจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ดิจิทลัของประเทศขยายตวัได ้ อยา่งไรก็ตามการเติบโตของตลาด ICT อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ หากประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้า รวมถึงเกิดปัจจยัเสี�ยงต่างๆ ทั�งจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศมากระทบต่ออุตสาหกรรม หรือกระทบต่อการใชจ่้ายและการลงทุนของภาคเอกชน  
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  ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 

สายธุรกิจ ICT Solution &  Service มีการจดัหาผลิตภณัฑใ์นดา้นระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายจาก
ผูผ้ลิต และตวัแทนจาํหน่ายจากทั�งภายในและภายนอกประเทศ สําหรับนํามาใช้ในแต่ละโครงการ เพื�อให้บรรลุซึ� ง
วตัถุประสงค์ของลูกคา้  ซึ� งการจดัหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เนื�องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็น
อุปกรณ์สื�อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดบัสูงที�ซบัซ้อน และยงัไม่มีผูผ้ลิตภายในประเทศ ซึ� งจะตอ้งมีคุณสมบติั
ตามที�ลูกคา้กาํหนด อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีปัญหาจากการผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหนึ� ง  เนื�องจากสามารถจดัซื�อจาก
ผูผ้ลิตอุปกรณ์หลายราย ทั�งในแถบยโุรป อเมริกา และในเอเซีย โดยบริษทัไม่มีนโยบายในการสั�งซื�อผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ล่วงหน้า เนื�องจากโครงการต่างๆ ที�บริษทัดาํเนินการจะมีกาํหนดลกัษณะ และ/หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และบริการ
แตกต่างกนัไป  ทั�งที�ขายและส่งมอบให้ลูกคา้ รวมถึงการพฒันาสารสนเทศและขอ้มูลธุรกิจ เพื�อสร้างบริการที�มีมูลค่าเพิ�ม
บนเครือข่ายสื�อสาร และดว้ยการประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถจดัหาผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 
ซึ� งเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื�น และใช้ประโยชน์จาก
การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและสื�อสารที�ทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้
 
ในส่วนของการให้บริการติดตั�ง การบริหารจดัการ และบริการหลงัการขาย ส่วนใหญ่ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการติดตั�งเอง 
โดยใช้ทีมงานภายในของบริษทัซึ� งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ ตลอดจนมีความชาํนาญเกี�ยวกบัการติดตั�งระบบ
โทรคมนาคมและสารสนเทศเป็นอย่างดี  มีศูนยข์อ้มูล Data Center ที�ทนัสมยัและมีเครือข่ายบริการดา้นเทคนิคและการ
บาํรุงรักษาอยูท่ ั�วประเทศ ซึ� งรองรับการให้บริการแบบ 24 x 7 โดยมี 30 ศูนยบ์ริการทั�วประเทศ ทั�งนี�บริษทัไดมี้พนัธมิตร
ทางธุรกิจจาํแนกตามสายธุรกิจ ไดแ้ก่ 

ดา้นโซลูชั�นระบบเครือข่ายสื�อสาร  - Cisco, Nokia, Huawei, Motorola, Juniper, Paloalto, Nortel, Polycom 
ดา้นเครือข่ายสื�อสารดาวเทียม -    Thaicom 
ดา้นเครือข่ายสื�อสารแบบมีสาย -    TOT, CAT, TRUE, Jastel, UIH, SYMPHONY 
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ดา้นเครือข่ายสื�อสารแบบไร้สาย -    AIS, DTAC, TRUE 
ดา้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์    - IBM, EMC, Hitachi, Dell, Sun, HP, ACER, Huawei 

 ดา้นซอฟตแ์วร์ระบบ  -        SAP, Oracle, SilverLake 
  

-------รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน)------ 

 
2.2 สายธุรกิจ Digital เดมิชืJอสายธุรกิจ  Mobile Multimedia 

 
ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์สื�อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื�อสารในยคุดิจิตอลที�ครบวงจรทั�งเครือข่ายและ
โซลูชั�น รวมทั�งการให้บริการขอ้มูล ข่าวสารและสาระความบนัเทิงที�ทนัสมยั โดยในปี 2560 บริษทัไดล้ดขนาดธุรกิจการจาํหน่าย
โทรศัพท์เคลื�อนที� ที� มีการแข่งขันสูง โดยการยกเลิกการทําตลาดโทรศัพท์เคลื� อนที�  i-mobile เหลือเพียงการจําหน่าย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�แบรนด์อื�นๆ ในร้านคา้ของบริษทั ต่อมาบริษทัไดท้าํการยกเลิกการทาํตลาดโทรศพัทเ์คลื�อนที�ทั�งหมดในช่วง
ปลายปี 2561 และหนัมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อยา่งเตม็รูปแบบ ในรูปแบบการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล 
(Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
(Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั�วประเทศ ซึ� งทั�ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“ก.ส.ท.”) โดยยงัคงมุ่งเนน้ดาํเนินธุรกิจที�มีรายไดป้ระจาํ สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย 10 บริษทั ดงันี�  1) บริษทั 
สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทั สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จาํกดั 3) บริษทั ไอ-โมบาย พลสั จาํกดั 4) บริษทั ซีเคียว
เอเชีย จาํกดั 5) บริษทั ซิมทูแอซเซ็ท จาํกดั 6) บริษทั สามารถ ดิจิตอลมีเดีย จาํกดั 7) บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ทท์รี จาํกดั 8) บริษทั 
ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั 9) บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั 10) บริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั โดยมีบริษทัที�เป็นธุรกิจหลกัของสาย
ธุรกิจคือ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สามารถ ดิจิตอลมีเดีย จาํกดั โดย ปี 2561 สายธุรกิจ Digital มี
สดัส่วนรายไดเ้ท่ากบั 651.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  

 

  ก)     ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  
  

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของสายธุรกิจ Digital แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี�  
 

1. Mobile Business 
 

• Digital Trunked Radio System 
 

ในปี 2560 บริษทั  สามารถ  ดิจิตอล  จาํกดั  (มหาชน)  (“SDC”)  ไดเ้ขา้ทาํสัญญาธุรกิจคา้ร่วมชื�อ  เอสไอเอสซี  
คอนซอร์เตียมกบับริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั เพื�อเขา้ทาํสัญญาเป็นพนัธมิตรบริการ Digital 
Trunked Radio System กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)  (“ก.ส.ท.”) โดยบริษทัไดรั้บแต่งตั�งให้
เป็นผูน้าํกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมซึ� งเป็นผูมี้อาํนาจทาํการแทนและผูกพนัในนามของเอสไอเอสซี 
คอนซอร์เตียม ต่อมา เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ไดเ้ขา้ทาํสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ กบับริษทั กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) เพื�อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบดิจิตอล 
(Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) โดยบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“ก.ส.ท.”) เป็นระยะเวลาสามปี เพื�อการให้บริการขายส่งและขายต่อบริการวิทยคุมนาคมเฉพาะกิจ
ระบบ Trunked Radio  

SDC  ไดพ้ฒันาระบบวิทยคุมนาคมเฉพาะกิจ ระบบดิจิตอล CAT Nationwide DTRS (Digital Trunked Radio 
System) ให้สามารถบริการทั�งดา้นโครงข่ายและเช่าอุปกรณ์สื�อสาร เพื�อศกัยภาพในการสื�อสารไดค้รอบคลุม
พื�นที�ทั�วประเทศ ดว้ยคุณสมบติัของผลิตภณัฑที์�ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อรองรับการสื�อสารแบบกลุ่ม (One to 
Many หรือ Group Call) ที�ตอ้งการความรวดเร็วในการสื�อสารขอ้มูลไปยงักลุ่มจาํนวนมาก ซึ� งจะมีประโยชน์
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อยา่งยิ�งในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Mission Critical)  มีความเสถียรในการใชง้าน แมใ้นยามเกิดภยัพิบติั ซึ� งโครงข่าย
การสื�อสารอาจล่มและใช้งานไม่ไดต้ามปกติ  แต่เครื�องวิทยสืุ�อสารยงัคงติดต่อถึงกนัได ้ นอกจากนี� คุณสมบติั
ตวัเครื�องลูกข่ายยงัมีความทนทาน กนักระแทก กนันํ�า กนัประกายไฟ  จึงเหมาะสาํหรับการใชง้านภาคสนามและ
ช่วยเพิ�มความมั�นใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ยิ�งไปกวา่นั�น DTRS ยงัมีคุณสมบติัในการปกป้องความปลอดภยัของขอ้มูล
ในระดบัสูง สามารถป้องกนัการดกัฟังดว้ยการเขา้รหสั   

 

• Co - Tower  
 

ธุรกิจ Co-Tower ภายใตบ้ริษทั ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั (“TBS”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ได้ร่วมมือเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจกบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ในการให้บริการเสาสัญญาณโทรคมนาคมร่วม ใน
บริเวณพื�นที�อุทยานแห่งชาติต่างๆทั �วประเทศระยะเวลา 10 ปี  เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้ใช้สัญญาณ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ รวมทั�งลดการลงทุนซํ� าซ้อนในการสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคม 
ลดการบดบงัทศันียภาพในพื�นที�อุทยานแห่งชาติ  

 

2. Non-Mobile Business  
กลุ่มบริษทั SDC ให้บริการขอ้มูล ข่าวสารและสาระความบนัเทิงที�ทนัสมยั ตอบสนองต่อความตอ้งการในการใช้
ชีวิตประจาํวนัของกลุ่มผูใ้ชง้านทุกเพศทุกวยั ในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบขอ้ความ เสียง
และภาพ (Non-Voice) รวมทั�ง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สื�อสารหลายช่องทาง เช่น การรายงานผลกีฬาทั�วไป การ
พยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนยร์วมนกัพยากรณ์และการดูดวง (www.Horoworld.com) ให้บริการขอ้มูลด้านไลฟ์สไตล ์
“กินดื�มเที�ยว” (www.EDTGuide.com) การให้บริการขายฝากสินทรัพยอ์อนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต ์www.zazzet.com ซึ� งมี
จุดเด่นคือมีบริการจบัคู่ทรัพยสิ์นกบัผูรั้บซื�อฝาก ผ่านระบบการยื�นขอ้เสนอราคา (Online Matching)  และมีการจดัทาํ
แอปพลิเคชนัสาํหรับการจดัทริปท่องเที�ยวในประเทศไทย (TRiPPointz) 
 

ข)    การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  

1.   กลยุทธ์ทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
            

1.1) Mobile Business 
 

SDC  ไดพ้ฒันาบริการให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใช้งานระบบ  Digital Trunked Radio ของลูกคา้ปัจจุบนั  
โดยจะใชก้ลยทุธ์การเขา้ถึงลูกคา้และความเขา้ใจในการใชง้าน ซึ� งจะใช้งานเฉพาะกลุ่มที�มีการใช้งานเพื�อภารกิจ
เฉพาะ SDC จะสร้างมูลค่าเพิ�มโดยการให้บริการควบคู่ไปกบัการจดัหาอุปกรณ์วิทยสืุ�อสารให้แก่ลูกคา้ 

 

รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ และการคดัเลือกพนัธมิตรธุรกิจที�มีความพร้อม จึงเป็นสิ�งจาํเป็นใน
การแข่งขนักบัคู่แข่งรายอื�นๆ  ทั�งนี�  บริษทัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนที�ดีจากลูกคา้และพนัธมิตร เพื�อ SDC สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และนาํเสนอในราคาที�แข่งขนัได้ กล่าวคือตอ้งอยู่ในงบประมาณที�ลูกคา้
กาํหนดไว ้

 

SDC จะมีการออกโปรโมชั�นส่งเสริมการขายในช่วงแรกที�เริ�มทาํการขาย เพื�อเป็นการกระตุน้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ให้ทาํการตดัสินใจใช้บริการ และสร้างความภกัดีในการใช้บริการของ SDC นอกจากนี� มีการวางแผนในการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นสื�อต่างๆ เพื�อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ไดม้ากที�สุด ดงันี�    

• ประชาสมัพนัธ์ในสื�อต่างๆ เช่น ผา่นสื�อวิทย ุผา่นสื�อพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  แผน่พบั เพื�อ
เจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะ  

• ประชาสมัพนัธ์สื�อออนไลน์ เช่น ผา่นเวบ็ไซต ์และ social media ต่างๆ ที�ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

Digital Trunked Radio System 

• องคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

• ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ เช่น การขนส่งและการเดินทาง โรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นตน้ 

• บริษทัในเครือ 
 

 Co - Tower  

• ผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ 3 ค่าย ไดแ้ก่ TRUE, AIS , DTAC 

• บริษทัพนัธมิตร  CAT 

1.2)   Non-Mobile Business 
 

ในปีที�ผา่นมา กลุ่มบริษทั SDC มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึ�น โดยยงัคง

มุ่งมั�นในการคดัสรรเนื�อหาสาระใหม่ๆ ทนัต่อเหตุการณ์และยคุสมยั เพื�อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

รวมไปถึงการพฒันารูปแบบในการนาํเสนอที�แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เช่น ธุรกิจ Horoworld ที�

ไม่ไดห้ยดุเพียงแค่การรับดูดวงทางหนา้ร้าน เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์แต่กลุ่มบริษทั SDC ต่อยอดไปถึงการรับจดั

กิจกรรมพิเศษที�เกี�ยวขอ้งกบัโหราศาสตร์ตามรูปแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ และ Zazzet ธุรกิจ Startup ที�ให้บริการขาย

ฝากสินทรัพยอ์อนไลน์ ผา่นเวบ็ไซต ์www.zazzet.com ซึ� งให้บริการจบัคู่ทรัพยสิ์นกบัผูรั้บซื�อฝากผ่านระบบการ

ยื�นข้อเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ (Online Matching) นอกจากนี� กลุ่มบริษทั SDC ยงัพฒันา Mobile 

Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์าํหรับอุปกรณ์เคลื�อนที� เพื�อเพิ�มช่องทางในการสื�อสารกบัลูกคา้

มากขึ�น ซึ� งเพิ�มยอดขายไดอี้กทางหนึ�งดว้ย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทั SDC  คือคนทุกเพศทุกวยัที�ตอ้งการเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูล เพื�อตอบสนองการ
ใช้ชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทั�วไป และสาระความบนัเทิงต่างๆ ผ่านบริการ BUG หรือขอ้มูลเกี�ยวกบั
ดวงชะตาผ่านทางบริการ Horoworld หรือขอ้มูลเพื�อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที�หลากหลายของคนยุคใหม่อย่าง 
EDT Guide ซึ� งบริษทัเชื�อวา่ขอ้มูลเหล่านี� เป็นขอ้มูลที�อยูใ่นความสนใจของลูกคา้ทุกกลุ่ม ไม่จาํกดัเฉพาะอยูที่�สาย
อาชีพ รายได ้หรือถิ�นฐาน 

 
2. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

2.1)    Mobile Business 

• G2G   :   บริษทัขายผา่นทางบริษทัพนัธมิตร CAT 

• B2C   :    บริษทัขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย 

• B2B   :    บริษทัเสนอขายให้กบัตวัแทนจาํหน่ายและขายโดยตรงไปยงัลูกคา้ทั�งภาครัฐ และเอกชน 

  
2.2)    Non-Mobile Business 

 

เนื�องจาก BUG  ตระหนกัดีวา่ลูกคา้ของเรามีความตอ้งการในการเขา้ถึงขอ้มูลในรูปแบบที�แตกต่างกนัไป BUG 
จึงพยายามนาํเสนอบริการผ่านช่องทางที�หลากหลาย เพื�อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างสะดวกที�สุด 
โดยอาจแยกตามประเภทของบริการได ้ดงันี�  
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• BUG1900 ให้บริการผา่นระบบตอบรับอตัโนมติัทางโทรศพัท ์และให้บริการในรูปแบบของสื�อผสม 

• BUG1113 ให้บริการผา่นเจา้หนา้ที�รับสาย 

• Horoworld ให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์ โทรศพัท ์และกิจกรรมพิเศษ 

• EDT ให้บริการผา่นทางเวบ็ไซต ์สื�อสิ�งพิมพ ์และรายการโทรทศัน์ 

• Zazzet ให้บริการผา่นเวบ็ไซค ์www.zazzet.com, Facebook และ LINE@ ของบริษทั 
 

3.      ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
            

3.1)   Mobile Business 
 

สภาพการแข่งขัน 
Digital Trunked Radio System 

• สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดทางตรงไม่มี เนื�องจากวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื�อให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการทั�วไปเพียงรายเดียวในประเทศไทย 

• สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดทางออ้มค่อนขา้งสูง เนื�องจากราคาของคู่แข่งทางออ้ม  เช่น  Huawei        
e-LTE,  True SMART 4G Adventure  มีราคาถูกกวา่ รวมถึงมีฟังกช์ั�นที�ส่งภาพ และเสียงได ้

 

Co - Tower    
 

การสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมในแต่ละพื�นที�ขึ�นอยู่ความตอ้งการใช้ของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ราย
ใหญ่เพียง 3 ราย เท่านั�น และความตอ้งการใชบ้ริการเสาสญัญาณโทรคมนาคมนี�จะขึ�นอยูก่บัจาํนวนนกัท่องเที�ยว
ในแต่อุทยานดว้ย  ดงันั�น การแข่งขนัในแต่ละพื�นที�อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละอุทยาน ตามปริมาณนกัท่องเที�ยว 
โดยเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื�อนที�จะมีความต้องความต้องใช้เสาสัญญาณโทรคมนาคมสูง ในพื�นที�ที� มี
นกัท่องเที�ยวมาก ส่วนพื�นที�ที�มีนกัท่องเที�ยวจาํนวนน้อยหรือสามารถใช้เสาจากภายนอกอุทยานได ้จะมีความ
ตอ้งการใชต้ ํ�า หรือไม่มีความตอ้งการเลย  
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
Digital Trunked Radio System 
 

ดว้ยโอกาสทางการตลาดและดว้ยคุณสมบติัเด่นของระบบ DTRS บริษทัมั�นใจวา่ธุรกิจนี�จะมีแนวโนม้การเติบโต
อยา่งต่อเนื�องและจะเป็นแหล่งรายไดป้ระจาํที�สาํคญัของบริษทัต่อไป 
   

หลงัจากมีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื�นที�ส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว จะทาํให้การขยายการใช้บริการ 
DTRS จะทาํไดค้รอบคลุมและทั�วถึงมากยิ�งขึ�น และคาดว่าจะมีผูใ้ช้บริการทั�งองคก์รภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
เอกชน กลุ่มอุตสาหกรรม  กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี�ยวกบัลอจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
ศูนยก์ู ้ภยัและบริษทัรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ� ง บริษทัมั�นใจว่าองค์กรเหล่านี� ยงัมีความต้องการและ
จาํเป็นตอ้งใชง้านวิทยสืุ�อสารระบบ DTRS อีกเป็นจาํนวนมาก 
 
Co - Tower    

ขึ�นอยูก่บัสญัญาที�ทาํกบักรมอุทยานฯ วา่หลงัจาก 10 ปี  จะมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายหรือไม่ 
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3.2)    Non-Mobile Business 
 

               สภาพการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมในปีที�ผ่านมา เปลี�ยนแปลงไปมากเนื�องจากเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพาที�พฒันามากขึ�น            
ทาํให้ตลาดการให้บริการเปลี�ยนไป ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือบริการที�คลา้ยคลึงกนัไดด้ว้ยตน้ทุนที�ต ํ�า
กวา่และสะดวกกวา่เดิม ทาํให้การแข่งขนัไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่พียงการแข่งขนัระหวา่งหน่วยธุรกิจเท่านั�น แต่ทุกบริษทั
ต่างตอ้งแข่งขนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนไป ซึ� งพึ�งพาแหล่งขอ้มูลข่าวสารแบบเดิมน้อยลง แต่ให้ความ
สนใจกบัความเคลื�อนไหวบนสงัคมออนไลน์ ความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของผูใ้ช้งานดว้ยกนัเองมากขึ�น 
ปัจจยัเหล่านี�ลว้นทาํให้ทุกธุรกิจตอ้งพยายามปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าเทคโนโลยีการสื�อสารในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอยา่งกา้วกระโดด และทาํให้ผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิงรูปแบบต่างๆได้สะดวกมากยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัมีตน้ทุนที�ต ํ�ากว่าเดิม
มาก ทาํให้ธุรกิจต่างตอ้งปรับตวั โดยการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริการของตน รวมทั�งสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ที�
พึ�งพิงรายไดท้างตรงจากผูบ้ริโภคนอ้ยลง แต่พฒันารูปแบบการให้บริการแบบใหม่และสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 

ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

1. Mobile Business 
 

Digital Trunked Radio System 
   

การจดัหาผลิตภณัฑน์ั�น SDC ไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายวิทยสืุ�อสารยี�ห้อ Motorola ซึ� งไดม้าตรฐานและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รชั�นนาํระดบัโลก  ดว้ยความเชี�ยวชาญและประสบการณ์อนัยาวนาน 
 
สาํหรับการให้บริการหลงัการขาย SDC เน้นการบาํรุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด ดงันั�น กลยทุธ์การ
แข่งขนัที� SDC นาํมาใช้จึงเป็นการกาํหนดมาตรฐานบริการ (Service Level Agreement-SLA) ที�เหมาะสมกบัสภาพ
การใช้งานของลูกคา้และคุณสมบตัิของเทคโนโลยี เพื�อให้ลูกคา้สามารถใช้บริการได้สูงสุด ผ่านศูนยบ์ริการ 
(Teleport) ทั�วประเทศ การให้บริการแบบ  24 x 7 ภายในมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 และ ISO 20000 และการ
รับรอง Availability ของระบบที�ให้บริการ เป็นตน้ 

 

Co - Tower  
 

SDC ไดจ้า้งโรงงานผูผ้ลิตเสา ให้ดาํเนินการออกแบบเสาให้เหมาะสมตามพื�นที�แต่ละแห่ง รวมถึงติดตั�งและปรับภูมิ
ทศัน์ให้เหมาะสมกบัพื�นที�นั�นๆ โดยโรงงานผูผ้ลิตเสาทั�งภายในและภายนอกประเทศ  ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมในการ
คดัเลือกผูผ้ลิต 

 

2. Non-Mobile Business 

ขอ้มูลข่าวสารที�กลุ่มบริษทั SDC ให้บริการมีทั�งส่วนที�บริษทัพฒันาขึ�นมาเอง และส่วนที�รวบรวมมาจากภายนอกโดย
การซื�อลิขสิทธิ� หรือการร่วมมือกบัพนัธมิตร โดยกลุ่มบริษทั SDC  ทาํการจดัเก็บรวบรวมในรูปแบบของฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื�อให้สอดคล้องกบัแต่ละช่องทางการให้บริการ รวมถึงระบบเชื�อมต่อ
ขอ้มูลกบัผูใ้ห้บริการภายนอกที�มีความชาํนาญเฉพาะทาง เพื�อให้ขอ้มูลที�ถูกนาํเสนอออกไปมีความถูกตอ้งมากที�สุด  

  

      ---- รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) ---- 
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2.3     สายธุรกิจ  Call Center  
 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการศูนยป์ระสานงานบริการลูกคา้ (Contact Center) อย่างครบวงจรให้แก่องคก์รภาครัฐและเอกชน โดย          
ปี  2560  สายธุรกิจ Call Center มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั 689.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  
สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย  4  บริษทั  ดงันี�    1) บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 
จาํกดั  3) บริษทั วนัทูวนั (แคมโบเดีย) จาํกดั และ 4) บริษทั อินโน ฮบั จาํกดั 
 
ก)     ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“OTO”) 
  

ดาํเนินธุรกิจการให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ� งประกอบดว้ยบริการบริหารจดัการ
ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ (Outsourced Contact Center and Customer Management Services) และบริการออกแบบ พฒันา และ
ติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  ออกแบบและติดตั�งดว้ยระบบเทคโนโลยีที�ทนัสมยั 
สามารถรองรับการติดต่อไดจ้ากหลากหลายช่องทาง พร้อมเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ที�ให้บริการขอ้มูล OTO สามารถจดัทาํ
รายงานการทาํงานพร้อมทั�งขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ช้บริการ และรายละเอียดการดาํเนินการต่างๆ ให้แก่ลูกคา้ภายหลงัเสร็จสิ�น
การทาํงาน นอกจากนี�   ลูกคา้สามารถตรวจสอบรายงานการดาํเนินงานไดจ้ากระบบ On-line Web Report  ไดต้ลอดเวลา 
OTO แบ่งธุรกิจการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดงันี�  

 
 

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

OTO มีศูนยใ์นการให้บริการหลกัที�ให้บริการบริหารจดัการ 3 แห่ง รองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ที�นั�ง โดย
สามารถปรับขยายเพิ�มบริการได ้เพื�อรองรับกบัการขยายตวัของการใชบ้ริการของลูกคา้ การให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูล
และลูกคา้สมัพนัธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดงันี�  

 

1.1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ  (Fully Outsourced Contact Center  Management 
Service) 

OTO ให้บริการสําหรับองค์กรที�มีความต้องการบริหารจดัการลูกค้าผ่าน Contact Center หรือ Customer 
Management Center โดยไม่ตอ้งการลงทุนจดัตั�งระบบเองซึ� งสามารถลดตน้ทุนการดาํเนินงานดว้ยการใช้บริการ 
Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึ� งมีบริการดา้นการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ครอบคลุมวงจรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทั�งโครงการระยะสั�น ระยะยาว และการทาํกิจกรรม
พิเศษ ไดแ้ก่ การตลาดและส่งเสริมการขาย  การขายสินคา้หรือบริการทางโทรศพัท ์การให้บริการลูกคา้สัมพนัธ์ 
และบริการหลงัการขาย การรักษาและสร้างความภกัดีของลูกคา้ และการสาํรวจความพึงพอใจทั�งลูกคา้ภายใน
และภายนอก  เป็นตน้ 
 

ในการให้บริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบนี�  OTO จะเป็นผูบ้ริหารจดัการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสาร หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเต็มรูปแบบแก่ลูกคา้แทน โดยที� OTO เป็นผูจ้ดัเตรียมสถานที� ระบบ
โทรศพัท ์ระบบคอมพิวเตอร์ ทั�ง Hardware และ Software Application และเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer 
Service Representative) ตลอดจนเจา้หน้าที�หัวหน้างาน เจา้หน้าที�ตรวจสอบคุณภาพ ให้ทั�งหมด โดยใช้ศูนย ์
Contact Center / Customer Management Center ของ OTO ในการให้บริการในดา้นต่างๆ  โดยมีระบบที�รองรับ
การให้บริการที�หลากหลายช่องทางทั�งการให้บริการผ่านทางโทรศพัท ์(Voice Channel) และผ่านช่องทางอื�น 
(Non-Voice Channel)  อาทิ web chat, email, social media และ mobile application  
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โดยในปี 2561 OTO พฒันาสินคา้ และบริการที�เป็นดิจิทลัให้กบัลูกคา้มากขึ�น เช่น Web Admin, Chatbot, Digital 
Survey และ Social CRM เป็นตน้ OTO เริ�มให้บริการ Chatbot ในชื�อ “ChatOne” เป็นการให้ขอ้มูลสินคา้ หรือ
บริการ โตต้อบอตัโนมติักบัผูใ้ช้บริการ ผ่านทั�งระบบเสียง  (Voice Bot) และขอ้ความ (Chat Bot) และสนบัสนุน
การซื�อขาย การประสานงาน บริการนี� เป็นการช่วยลดระยะเวลา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการให้กบัลูกคา้ ผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น web chat,  facebook messenger ตลอดจนมีการเก็บขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการโดยเชื�อมกบั CRM 
เพื�อการพฒันาการให้บริการในอนาคต นอกจากนี�  OTO ยงัพฒันาระบบพนกังานตอ้นรับที�โตต้อบดว้ยระบบ AI 
(Virtual Receptionist) ในชื�อ “บุษบา” ซึ� งเป็นระบบจดจาํใบหนา้ และสนทนาโตต้อบกบัผูที้�มาสอบถามขอ้มูล 

 

1.2) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center  Facility) 

OTO มีการให้บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ สําหรับองคก์รที�ไม่ตอ้งการลงทุนติดตั�งระบบเอง 
ช่วยให้องค์กรมีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ที�ได้มาตรฐานโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน และยงัสร้างความคล่องตวัในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริการออกเป็น 5 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 
1) การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ ณ สถานที�ของ OTO 
2) การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ภายนอกสถานที� 
3) การบริการใช้ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center on Demand and 
   Hosted Contact Center) 
4) การบริการใชร้ะบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์บนระบบ Cloud (Cloud Contact Center) 
5)    การบริการใชร้ะบบบริหารลูกคา้บนสื�อสงัคมออนไลน์ (Social CRM Management)  

 

1.3) บริการจัดหาเจ้าหน้าทีJลูกค้าสัมพนัธ์ (Outsourced Customer  Service Representative) 

OTO ให้บริการบริหารจดัการและจดัหาบุคลากรด้านบริการลูกคา้สัมพนัธ์เต็มรูปแบบ ทั�งคดัสรร ฝึกอบรม 
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน  เพื�อรักษาระดบัคุณภาพการให้บริการอยา่งต่อเนื�อง จดัหาเจา้หน้าที�ทดแทน 
พร้อมดูแลสวสัดิการพนักงานเพื�อให้ลูกคา้หมดความกงัวลในการบริหารงานบุคลากรดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ และ
มั�นใจไดว้า่พนกังานพร้อมให้บริการไดใ้นระดบัมาตรฐานสากล 

1.4) บริการบํารุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center  Maintenance Service) 

OTO มีการให้บริการดูแลบาํรุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผูเ้ชี�ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะไดรั้บการดูแล
ป้องกนัและแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพและดว้ยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจดาํเนินไปอยา่งราบรื�น    

2) บริการออกแบบ พฒันา และติดตัbงระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

OTO มีบริการให้คาํปรึกษา บริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 
Solutions) สาํหรับองคก์รที�ตอ้งการจะลงทุนและติดตั�งระบบภายในองคก์รเอง ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั โดยทีมวิศวกร
ผูเ้ชี�ยวชาญด้าน Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดย OTO ทาํหน้าที�ในการจดัหาอุปกรณ์ 
Hardware และ Software Application ที�ใช้ในระบบ Contact Center / Customer Management รวมทั�งการ Integrate 
ระบบทั�งหมดเขา้ด้วยกนั โดยเน้นออกแบบให้สอดรับกบัการดาํเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื�อเพิ�มศกัยภาพการ
ให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
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ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
 

1) กลยุทธ์การแข่งขันของ  OTO  

ธุรกิจ Contact Center ก็เป็นธุรกิจหนึ� งที�ตอ้งปรับตวัตามกระแสเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การให้บริการ
ขอ้มูลในช่องทางเสียงเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอกบัการให้บริการในยคุดิจิทลัอีกแลว้ OTO ไดป้รับกระบวนการในการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พื�อเพิ�มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัการผลิตสินคา้ และบริการ 
ตลอดจนพฒันารูปแบบการให้บริการ เพื�อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเพิ�มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางธุรกิจ OTO ไดป้รับการให้บริการ Contact Center เป็น Non-Voice มากขึ�น โดยเน้นการให้บริการผ่าน 
Social Media, Digital Service, Artificial Intelligence (AI)   
 

OTO พฒันานวตักรรมบริการดิจิทลัอย่างต่อเนื�องตลอดปี 2561 เพื�อให้สอดคล้อง และตอบสนองพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ซึ� งทาํให้ OTO พฒันาสินคา้ และบริการที�เป็นดิจิทลัให้กบัลูกคา้ไดม้ากขึ�นดงันี�   

 

• “ChatOne” เป็นระบบการให้ขอ้มูลสินคา้ หรือบริการโตต้อบกบัผูใ้ช้บริการอตัโนมติัผ่านทั�งระบบเสียง  และ
ขอ้ความผา่นหลากหลายช่องทาง เช่น web chat,  facebook messenger   

• “บุษบา” เป็นระบบพนกังานตอ้นรับที�โตต้อบดว้ยระบบ AI (Virtual Receptionist) ซึ� งเป็นระบบที�จดจาํใบหน้า 
และสนทนาโตต้อบกบัผูที้�มาสอบถามขอ้มูล 

• “Job matching” เป็นระบบการคน้หาสายงานอตัโนมติั เป็น Platform ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ความถนดั และ
จิตวิทยา ของผูส้มคัรงานดว้ยแบบทดสอบ และใช้ machine  learning ในการวิเคราะห์หาความใกลเ้คียงของ
ผูส้มคัรกบัตาํแหน่งงานขององคก์ร  

• “Recommender system”  เป็นระบบการประมวลผลพฤติกรรมของลูกคา้ผ่านช่องทางการใช้งานของ mobile 
application และ website เพื�อเสนอสินคา้ และบริการที�คาดวา่จะตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากที�สุด  

 
นอกจากนี�  OTO อาศยัประสบการณ์ ความรู้ และความชาํนาญในธุรกิจ Outsourced Contact Center ในการแข่งขนั 
และพฒันาสินคา้และบริการที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที�หลากหลาย โดยสามารถปรับให้เหมาะสมสาํหรับ
ลูกคา้แต่ละราย เพื�อให้สินคา้และบริการของ OTO มีความแตกต่าง และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ซึ� งถือว่าเป็นความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
 

OTO มีกลยทุธ์การแข่งขนัในดา้นต่างๆ ดงันี�  
 

• ด้านเทคโนโลยี 
OTO วางกลยทุธ์ในการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยี โดยเลือกใช้ Software ที�มีคุณภาพและมาตรฐานไดรั้บการยอมรับ
จากทั�วโลก สามารถประยุกตเ์ขา้กบัลูกคา้แต่ละราย อีกทั�งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้อยา่ง
เหมาะสม  
 

OTO มุ่งพฒันาการให้บริการดว้ยการนาํเทคโนโลยีมาใช้ บริษทัจดัตั�งบริษทัยอ่ย เพื�อดาํเนินการพฒันานวตักรรม
บริการดิจิทลัอยา่งจริงจงั ซึ� งทาํให้ในปีที�ผ่านมา OTO พฒันาสินคา้  และบริการที�เป็นดิจิทลัให้กบัลูกคา้ไดห้ลาย
ประเภท 

• ด้านกระบวนการทํางาน 
การแข่งขนัใน ธุรกิจ Contact Center ไม่ไดแ้ข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว ปัจจยัที�สาํคญัอีกปัจจยัหนึ� ง
ที�ทาํให้ลูกคา้จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือ คุณภาพของการให้บริการ ดงันั�น OTO จึงให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก
ในเรื�องของคุณภาพของงาน โดยตั�งแต่เริ�มให้บริการลูกคา้ OTO จะทาํการวดัผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยา่ง
ต่อเนื�อง และนําผลที�ได้มาปรับปรุงและพฒันาภายในองค์กรอย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการดาํเนินการทาํงานตาม
นโยบายการควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 มีการจดัการความปลอดภยัของขอ้มูล
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ตามมาตรฐาน ISO 27001 และบริหารจดัการการบริการด้าน IT ตามมาตรฐาน ISO 20000 และมีมาตรฐาน
กระบวนการในการพฒันางานดา้นไอทีและซอฟตแ์วร์ ตามมาตรฐาน CMMI ซึ� ง OTO ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
อย่างต่อเนื�อง  นอกจากนี� เจา้หน้าที�ของ OTO ยงัได้รับการรับการรับรองให้เป็น Implementation Leader ตาม
มาตรฐาน COPC ซึ� งเป็นมาตรฐานงานบริการลูกคา้ในระดบัสากลมาปรับใชใ้นการบริหารงานบริการลูกคา้ 

• ด้านบุคลากร 

 OTO ยงัคงให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพบุคลากร ซึ� งบุคลากรเป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการดาํเนิน
ธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูล เนื�องจากธุรกิจการบริการของ OTO จะดาํเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั� น ต้องมีเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์ซึ� งเป็นผู ้ให้บริการจะต้องมีทักษะและความสามารถในการ
ให้บริการไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั�น OTO ไดจ้ดัตั�งหน่วยงาน Academy center รับผิดชอบโดยตรงในการพฒันาศกัยภาพ 
และการสร้างแรงบนัดาลใจ ให้กบัพนกังานอยา่งเป็นระบบ โดยมีกลยทุธ์ทั�งหมด 4 ดา้นไดแ้ก่  

• High Quality Training เพื�อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมให้บุคลากรที�มีคุณภาพ   

• Professional Trainer  เพื�อพฒันาวิทยากรให้มีคุณภาพแบบมืออาชีพ 

• Business Co-Operation สร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาทั�งภาครัฐ และเอกชน เพื�อเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดเ้ขา้มีส่วนร่วมทดลองงานและสร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทัในอนาคต 

• Effective Training Tools & Materials เพื�อพฒันาเครื�องมือในการอบรมให้ทนัยคุดิจิตอล และมีความสนุกใน
การเรียนรู้ เช่น Digital learning และ Fun Game  
 

OTO มีการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างจิตสํานึกในการให้บริการให้พนักงานมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ (Service Mind)  และอบรมให้เจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ไดเ้รียนรู้ทกัษะและใส่ใจในความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการเพื�อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ปัจจุบนัธุรกิจให้ความสาํคญักบัการสร้างประสบการณ์ที�ประทบัใจให้กบัลูกคา้ (Customer Experience) ซึ� งจะเป็น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ลูกคา้เป้าหมายของ OTO ยงัคงเป็นกลุ่มธุรกิจที�มีความประสงคจ์ดัการงาน
ดา้นลูกคา้สมัพนัธ์และบริการขอ้มูล และไม่มีการจดัตั�งศูนยบ์ริการลูกคา้เป็นของตนเอง ดงันั�นลูกคา้ของ OTO จึงเป็น
ทั�งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ลูกคา้เอกชนที�เป็นลูกคา้กลุ่มหลกัของ OTO ยงัคงเป็นกลุ่มสายการบิน 
กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกนั และกลุ่มคา้ปลีก  
 

OTO สามารถแบ่งประเภทของลูกคา้ออกเป็นกลุ่มไดด้งันี�  

กลุ่มลูกค้า 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล 796.8 97.4  696.0  97.9 

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 435.4 53.2  341.2  48.0 
เอกชน 361.4 44.2  354.8 49.9 

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตัb งระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 21.4 2.6 

  
14.9  

 
 2.1  

รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 21.4 2.6  5.8  0.8 
เอกชน - -  9.1  1.3 

    รวม 818.2 100.0  710.9   100.0  

รัฐบาล และรัฐวสิาหกิจ 456.8 55.8  347.0  48.8 

เอกชน 361.4 44.2  363.9  51.2 
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 3) นโยบายการกําหนดราคา 

ในการกาํหนดราคานั�น  OTO จะคาํนึงถึงตน้ทุนหลกั 4 ส่วน ดงันี�  

• ระบบอปุกรณ์ และสถานที�ให้บริการ  

OTO คาํนึงถึงรูปแบบการใช้งานที�เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกคา้แต่ละราย และติดต่อผูข้ายระบบและ/หรือ
อุปกรณ์ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพื�อให้ไดร้าคาที�เหมาะสม นอกจากนี�  OTO จะพิจารณา
ความเหมาะสมด้านสถานที�ในการให้บริการว่าสามารถรองรับตามความตอ้งการของลูกคา้ได้หรือไม่ หากตอ้ง
จดัหาสถานที�เพิ�มเติม OTO จะพิจารณาตน้ทุนค่าเช่าสถานที�เป็นหลกั ทั�งนี�  OTO มีความยืดหยุ่นในการจดัหา
สถานที� เนื�องจากการให้บริการ Contact Center สามารถให้บริการได้จากสถานที�ใดก็ไดถ้้ามีการวางระบบและ
อุปกรณ์ครบครัน 

• บุคลากร 

เจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ถือเป็นปัจจยัหลกัของการให้บริการ โดยบริษทัจะพิจารณาถึงความตอ้งการของลูกคา้ อาทิ 
จาํนวนสายที�ต้องรับต่อวนั คุณภาพการให้บริการ ลักษณะเจ้าหน้าที�ที�ต้องให้บริการ และจาํนวนเจ้าหน้าที�ที�
เหมาะสม การคาํนวณตน้ทุนดา้นบุคลากรจะประกอบดว้ยอตัราค่าจา้ง และสวสัดิการอื�นๆ 

• การบริหารจัดการ 

OTO จะพิจารณาต้นทุนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) และระดบัคุณภาพของการบริการ การให้บริการที�มี SLA และระดบัคุณภาพของการบริการสูงจะ
มีการกาํหนดอตัราค่าบริการที�สูงตามไปดว้ย เนื�องจากตอ้งใช้ระบบและเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ที�มีทกัษะ ความรู้
และประสบการณ์เป็นพิเศษ 

• การพฒันาซอฟแวร์ทีJเกีJยวข้อง (Software Development Life Cycle; SDLC) 
OTO จะพฒันาซอฟตแ์วร์ให้สอดคลอ้งกบัโครงการต่างๆ  เพื�อให้โครงการสาํเร็จลุล่วงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ซึ� งปัจจยัในส่วนราคาอาจจะขึ�นอยู่กบัความสามารถของซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท หากลูกคา้มีความตอ้งการ
ซอฟต์แวร์ในระดบัสูงหรือมีความซับซ้อน OTO จะพิจารณาต้นทุนในส่วนนี� เพิ�มขึ�นตามความเหมาะสมของ
ซอฟตแ์วร์และโครงการนั�นๆ 
 

4) ภาวะอุตสาหกรรม Contact Center  

การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคญัที�ส่งผลกระทบให้ทุกธุรกิจมีการปรับตวัให้ทนักบัการ
เปลี�ยนแปลงเพื�อให้ธุรกิจสามารถดาํเนินต่อไปไดใ้นยคุดิจิทลั ธุรกิจ Contact Center ก็เป็นธุรกิจหนึ� งที�ตอ้งปรับตวัตาม
กระแสเทคโนโลย ีและการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การให้บริการขอ้มูลในช่องทาง Voice เพียงอยา่งเดียว
ไม่เพียงพอในการให้บริการไดอี้กแลว้ ธุรกิจ Contact Center จะตอ้งให้บริการ Voice ร่วมกบั Non-voice ควบคู่กนัไป 
เห็นไดว้่าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการให้บริการ Contact Center อยา่งมาก ผูใ้ห้บริการ Contact Center 
มีการพฒันาสินคา้และบริการเป็นดิจิทลั ตลอดจนปรับเปลี�ยนกระบวนการทาํงานเพื�อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงตามเทคโนโลย ีดงันี�  

 

• Cloud Contact Center เป็นทางเลือกที�ไดรั้บความสนใจจากลูกคา้ เนื�องจากการตั�งศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ไม่จาํกดั

พื�นที� สามารถติดตั�งระบบ และให้บริการไดทุ้กที� ใชเ้วลาติดตั�งระบบที�รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายลดลง มีความยืดหยุน่สูง

สามารถลดหรือขยายจาํนวนที�นั�งในการให้บริการไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ย 

• การให้บริการ Voice ร่วมกบั Non-voice ผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook, Twitter, Line, Youtube, 

Webchat และ E-mail โดยเชื�อมโยงขอ้มูลการสื�อสารทุกช่องทางที�ลูกคา้ติดต่อมาให้รวมเป็นหนึ� งเดียว (Omni 

Channel) ทาํให้ทราบขอ้มูลการติดต่อของลูกคา้ไดท้นัทีและต่อเนื�อง เพื�อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้   
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• Virtual Agent เจา้หนา้ที�เสมือนจริงที�ให้บริการตอบขอ้มูลอตัโนมติัในรูปแบบขอ้ความ (Chatbot)   และระบบเสียง  

(Voice AI) เสมือนกบัเจา้หน้าที�จริงคอยตอบขอ้มูลให้กบัลูกคา้ผ่านเสียง การนดัหมาย การจอง หรือการเปลี�ยน

โปรโมชั�น เป็นตน้ ระบบนี�จะช่วยให้ผูใ้ห้บริการสามารถลดตน้ทุนการดาํเนินการ Contact Center ไดด้ว้ย 

• VDO Contact Center เป็นการบริการ Contact Center แบบเห็นหน้าเจา้หน้าที�ในการให้บริการ ช่วยให้ลูกคา้

สามารถสื�อสารกบั Agent ไดอ้ยา่งมั�นใจ สามารถแสดงความตอ้งการในรูปแบบที�ละเอียดมากกว่าการอธิบายทาง

เสียง เช่น Agent สามารถเห็นสถานที�เกิดเหตุ หรืออุปกรณ์สิ�งของที�ลูกคา้ตอ้งการให้ช่วยเหลือแกไ้ข เห็นเอกสารที�

ลูกคา้กรอกแลว้ไม่เขา้ใจ เป็นตน้  
 

ส่วนแบ่งการตลาด 

ในปีที�ผ่านมา ธุรกิจ Contact Center มีแนวโน้มการเติบโตแบบคงที� ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลในประเทศไทยมีมูลค่า

ตลาดโดยรวมประมาณ 3,500 ลา้นบาท บริษทัประมาณการส่วนแบ่งตลาดของ OTO อยูที่�ประมาณร้อยละ 20  โดยคาด

วา่ใน ปี  2562 และปี 2563 ธุรกิจ Contact Center จะมีอตัราการเติบโตเพิ�มขึ�นร้อยละ 5-15 

 

กลุ่มลูกคา้ของ OTO มีทั�งกลุ่มลูกคา้ภาครัฐและภาคเอกชน ในปี 2561 OTO มีการขยายฐานลูกคา้ไปยงัภาคเอกชนมาก

ขึ�น เพื�อลดความเสี�ยงจากโครงการภาครัฐบาลที�นโยบายจดัซื�อจดัจา้งแบบ e-bidding ซึ� งส่วนใหญ่มกัใช้เกณฑร์าคาใน

การเลือกผูใ้ห้บริการ  
 

แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 

แนวโน้มการแข่งขนัในธุรกิจ Contact Center เปลี�ยนแปลงไปจากอดีตที�มีการแข่งขนัเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

เนื�องจากเป็นธุรกิจที�มีการลงทุนสูง การบริหารจดัการตอ้งอาศยัทกัษะ และความชาํนาญเฉพาะทาง แต่เมื�อเทคโนโลยี

เขา้มามีบทบาทมากขึ�น การเขา้ถึงเทคโนโลยมีีความสะดวกรวดเร็ว และมีราคาถูกกว่าในอดีต ทาํให้ผูป้ระกอบการราย

ยอ่ยเขา้มาแข่งขนัมากขึ�น หรือแมก้ระทั�งการจดัหน่วยงาน Contact Center ภายในบริษทัของลูกคา้เอง ซึ� งทาํให้ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดลดลง แต่สาํหรับธุรกิจที�ตอ้งการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ หรือตอ้งการคุณภาพการบริการลูกคา้ที�

ไม่เป็นเพียงการบริการให้ขอ้มูลสินคา้เพียงอยา่งเดียวก็ยงัคงใช้บริการผูใ้ห้บริการรายใหญ่ที�มีคุณภาพการบริการที�ได้

มาตรฐานสากล ปัจจุบนัธุรกิจ Contact Center มีการแข่งขนัในการดาํเนินงานเพื�อสร้างจุดแขง็ในการขายดงันี�  

• สร้างมูลค่าในการบริการ ผูใ้ห้บริการพฒันาสินคา้ และบริการให้เป็น Digital Service ทนักบัเทคโนโลยี 

• สร้างเอกลกัษณ์ในการบริการ ระบบ Contact Center ตอ้งสามารถปรับเปลี�ยนและประยกุต ์ ให้มีความยืดหยุน่

พร้อมที�จะปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเนื�องสามารถใชง้าน และเหมาะกบัธุรกิจของลูกคา้โดยเฉพาะ  

• สร้างการเชื�อมต่อของขอ้มูล มีบริการที�สามารถเชื�อมต่อขอ้มูลของผูบ้ริโภคในทุกช่องทางการติดต่อ และจดัเก็บ

เพื�อนาํมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอนาคต เพื�อเสนอสินคา้และบริการที�เหมาะกบัผูบ้ริโภค 

• สร้างคุณภาพของการให้บริการที�ไดม้าตรฐาน และมีราคาที�สมเหตุสมผล 

• สร้างความสัมพนัธ์ การมีพนัธมิตรที�สามารถเอื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจไปดว้ยกนั เป็นอีกช่องทางในการ

ขยายธุรกิจในระยะเวลาอนัรวดเร็ว และต่อยอดธุรกิจซึ� งกนัและกนั 

ในปีนี� ผูใ้ช้บริการ Contact Center ให้ความสําคญักบัการสร้างประสบการณ์ที�ประทบัใจให้กบัลูกคา้ (Customer 
Experience) ซึ� งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการเพื�อรักษาลูกคา้อยูก่บั OTO ไดน้านที�สุด ดงันั�น  
ผูใ้ห้บริการ Contact Center จึงพฒันาคุณภาพของพนกังานให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที�เปลี�ยนไป พฒันาทกัษะ
การสื�อสารให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการให้บริการไปพร้อมๆ กบัการพฒันาเทคโนโลยใีนการให้บริการ 
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ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

1) การจัดหาระบบและอุปกรณ์สําหรับ Contact Center  

OTO มีประสบการณ์และความชาํนาญในการบริหารและให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Contact Center) ในระดบั
มาตรฐานสากล และ OTO มีพร้อมให้บริการที�สมบูรณ์แบบดว้ยความร่วมมือจากบริษทัคู่คา้ชั�นนาํที�มีความเชี�ยวชาญ
ในการให้บริการดา้นเทคนิค การให้คาํแนะนาํ และการปฏิบติัจริง ซึ� งจะแบ่งความเชี�ยวชาญออกเป็นหลายประเภทตาม
ลกัษณะความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 

OTO จะพิจารณาคดัเลือกระบบที�เหมาะสมกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะของบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ และ
พิจารณาเปรียบเทียบราคา ก่อนเสนอรายละเอียดให้กบัลูกคา้เพื�อพิจารณาต่อไป  เช่นเดียวกนักบัการคดัเลือกผูใ้ห้
บริการระบบ OTO จะดาํเนินการสั�งซื�ออุปกรณ์จากผูข้ายที�เสนอสินคา้ที�มีคุณภาพและการใช้งานที� OTO ตอ้งการและ
มีราคาที�เหมาะสม อยา่งไรก็ตามในบางช่วง OTO อาจมีการสั�งซื�อสินคา้เก็บไวล่้วงหน้า หากช่วงนั�นอุปกรณ์ที� OTO 
ใชป้ระจาํมีการลดราคา หรือสามารถซื�อไดใ้นราคาที�ถูก เพื�อลดตน้ทุนในการให้บริการ 

 

2)   การจัดหาสถานทีJ 

สาํหรับกรณีการให้บริการแบบการจา้งเหมาดาํเนินงานศูนยบ์ริการลูกคา้เต็มรูปแบบ และการบริการใช้ระบบ Contact 
Center นอกสถานที� OTO ไดจ้ดัสถานที�ให้บริการหมุนเวียนสบัเปลี�ยนในแต่ละโครงการ โดยปัจจุบนั OTO มีสถานที�
รองรับการให้บริการทั�งหมด 3 แห่ง สามารถรองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ที�นั�ง ทั�งนี�การให้บริการดา้นสถานที�
เป็นทางเลือกของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกใช้สถานที�ที�มีอยูข่องบริษทัหรืออาจเสนอสถานที�ที�ลูกคา้ตอ้งการให้ 
OTO ดาํเนินการปรับปรุงสถานที�ให้เป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลก็ได ้ 
 

3) การจัดหาบุคลากร 

การคดัเลือกพนกังานของ OTO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และพนกังานฝ่าย
สนบัสนุนในตาํแหน่งอื�นๆ โดยมีวิธีจดัหาดงันี�  
 

บุคลากรตามวชิาชีพของ Contact Center  
OTO เปิดรับสมคัรเจา้หน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative) อยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ โดยพนกังานใน
ส่วนบริการทุกรายตอ้งผ่านการทดสอบทกัษะพื�นฐานและการสัมภาษณ์จากเจา้หน้าที�ของ OTO และลูกคา้แต่ละราย 
เพื�อพิจารณาคุณสมบติัให้ตรงตามขอ้กาํหนดที�ไดก้าํหนดไวก้บัลูกคา้แต่ละราย ภายหลงัที�รับพนกังานแลว้ OTO จะ
อบรมทกัษะการให้บริการ รวมถึงการอบรมความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์โปรแกรมและกระบวนการให้บริการของ
ลูกคา้ การใช้ระบบงานผลิตภณัฑข์องลูกคา้ก่อนการให้บริการเป็นระยะเวลา 15 - 45 วนั ขึ�นอยูก่บัลกัษณะบริการที�
ลูกคา้ตอ้งการก่อนเริ�มปฏิบติังานจริง 

 

พนักงานฝ่ายสนับสนุน (Back Office) 
OTO มีการจดัหาพนกังานฝ่ายสนบัสนุนอื�นๆ โดยการรับสมคัรงานผ่านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามสื�อต่างๆ การ
ประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร รวมถึงการร่วมมือกบัเครือข่ายสถาบนัการศึกษาในการรับสมคัรงาน และการร่วมมือกบั 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น ในการดาํเนินการรับสมคัรงาน โดย OTO แจง้ตาํแหน่งและคุณสมบติัของบุคคลที�ตอ้งการ
รับสมคัร หลังจากนั�น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น จะจดัหาผูส้มคัรที�มีลักษณะตามที�ต้องการส่งให้ OTO เพื�อ
ดาํเนินการสมัภาษณ์และคดัเลือกต่อไป 

 

ง) โครงการทีJยงัไม่ส่งมอบ 
 

 -ไม่มี- 
 

--รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน) -- 
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2.4   สายธุรกิจ Utilities and Transpor tations 
 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ดาํเนินธุรกิจการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกมัปอตซีเมนต ์ในประเทศกมัพูชา รวมถึงธุรกิจการให้บริการดา้นการออกแบบ ก่อสร้างและติดตั�งงาน
ระบบส่งไฟฟ้าครบวงจร โดย ปี 2561  สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบั 3,384.4 ลา้นบาท หรือ            
คิดเป็นร้อยละ 27.8 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  สายธุรกิจนี�ประกอบดว้ย  9  บริษทั  ดงันี�   1) บริษทั สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง 
จาํกดั   2) บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั   3) บริษทั กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั  4) บริษทั สามารถ            
ย-ูทรานส์ จาํกดั   5) บริษทั เทดา้ จาํกดั   6) บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  7) บริษทั สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี จาํกดั              
8) บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) จาํกดั  และ  9) บริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั�น จาํกดั   

 

• บริษทั แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด (“CATS”) 
 

ก)  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ให้บริการจดัการจราจรทางอากาศบนน่านฟ้าประเทศกมัพูชา โดยไดรั้บสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลกมัพูชาเป็นเวลา
รวม  32  ปี (อายุสัมปทานตั�งแต่ปี  2544 - 2576)  ต่อมาเมื�อเดือนธันวาคม 2560  CATS ได้มีการลงนามแก้ไขสัญญา
สัมปทานดงักล่าวกบัรัฐบาลประเทศกมัพูชาในการขยายอายสุัมปทานต่อไปอีก 7 ปี นบัจากปี 2576  เป็นสิ�นสุดในปี 2583 
โดยการขยายอายุสัมปทานดงักล่าว CATS ตอ้งมีการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงการเพิ�มเติมตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา
ขยายอายสุัมปทาน โดย ปี 2561 CATS มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 1,931.0  ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 
15.8 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  การบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดงันี�  

 

1.1) ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินทั�วอาณาเขตของประเทศกมัพูชา เป็นการจดัระบบการ
ขนส่งทางอากาศตามระเบียบและมาตรฐานสากล รวมทั�งการแจง้ข่าวสารให้คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจของนกับิน (Flight Information service)  และบริการเตือนภยั (Alerting service)  เพื�อให้อากาศยาน
ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั�งให้ความร่วมมือในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานที�ประสบอุบติัเหตุ ซึ� งพื�นที�การให้บริการควบคุม จะควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณ
ท่าอากาศยาน (Aerodrome control service)  เขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach control service) และบริการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area control service)  

 

1.2) ให้บริการสื�อสารการบิน โดยการรับ-ส่ง และถ่ายทอดข่าวแผนการบิน แผนกาํหนดการบิน รวมทั�งข่าวอื�นๆ ที�
จาํเป็นต่อการปฏิบติัการบิน 

 

1.3)   ให้บริการวิทยุเครื� องช่วยการเดินอากาศ ซึ� งเป็นการบริการอุปกรณ์เครื� องช่วยในการนาํอากาศยาน ขึ�น-ลง 
จอดบริเวณท่าอากาศยาน 

 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

เนื�องจาก CATS เป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานในการให้บริการจดัการจราจรทางอากาศจากรัฐบาลกมัพชูาแต่เพียงผูเ้ดียว จึงไม่
มีคู่แข่งขนั และไม่ตอ้งดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดแต่อยา่งใด โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ สายการบินต่างๆ 

 

ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

เป้าหมายของการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื�อให้อากาศยานถึงที�หมายดว้ยความปลอดภยั สะดวก และ
รวดเร็ว ดงันั�น CATS จึงมุ่งเนน้ให้มีการพฒันาปรับปรุง และลงทุนในเครื�องมืออุปกรณ์สาํหรับการควบคุมการจราจร
ทางอากาศ เช่น Radar System, Navigation Systems, Communication Systems  และ Simulation System  เป็นตน้  
เพื�อให้การจดัระบบการทาํงานมีประสิทธิภาพ พร้อมทั� งมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผูป้ฏิบติั  เพื�อให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความปลอดภยัสูงสุด 
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• บริษทั  กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด (“KPP”) 
 

KPP เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัโครงการที�พกัอาศยั BODAIJU RESIDENCE ใน
จงัหวดัพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยมีระยะเวลาสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้ากบัโครงการดงักล่าวเป็นเวลา 40 ปี (2561 – 2601) 
ซึ� งไดจ้ดัซื�อไฟฟ้าจากทางรัฐบาลกมัพชูา มาจาํหน่ายและบริการ โดยมีการสร้างสายส่งกาํลงัและสถานียอ่ยขนาดกาํลงัไฟฟ้า
รวม 6.5 เมกะวตัต ์เพื�อรับและกระจายไฟฟ้าให้กบัโครงการฯ ทั�งนี� เนื�องจาก KPP เป็นผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียวให้กบั
โครงการที�พกัอาศยั BODAIJU RESIDENCE  จึงไม่มีคู่แข่งขนั และไม่ตอ้งดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดแต่อยา่งใด โดย ปี 
2561  KPP  มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 4.4 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 0.1 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

• บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จํากัด (“SUT”) 
 

ก) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

ให้บริการจา้งเหมาติดตั�งระบบที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นคมนาคม เช่น ระบบอาณัติสัญญาณสาํหรับการเดินรถไฟ  ระบบที�

ใชส้าํหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ  เป็นตน้ ซึ� งรวมถึงการติดตั�งโครงการ การจดัซื�อจดัหาอุปกรณ์ และผูรั้บเหมา

งานการทดสอบระบบ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย การซ่อมบาํรุง และการเป็นตวัแทนขายบริการรับประกนั

ผลิตภณัฑ์ (Warrantee Service) โดย ปี 2561  SUT  มีรายได้รวมทั�งสิ�น 195.5 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายได้

ประมาณร้อยละ 1.6 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
สินคา้และบริการเป็นสินคา้ที�จดัทาํเฉพาะให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีเทคโนโลยีที�ทนัสมยั การจดั
จาํหน่ายเป็นการขายตรง โดยส่วนใหญ่จะทาํการเขา้ประมูลแข่งรายอื�นๆ ทั�งนี�  SUT เน้นเป็นการสร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบั
ลูกคา้ ซึ� งเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ งานที�จดัจาํหน่ายและให้บริการมีการแข่งขนัทางดา้นราคา และตอ้ง
อยู่ในงบประมาณที�ภาครัฐกาํหนดไว ้SUT จะคดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีความพร้อมทางเทคโนโลยี และการ
สนบัสนุนเพื�อตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ สภาวการณ์แข่งขนัเนื�องจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ถ้าชนะ
การประมูลก็จะมีโอกาสต่อยอด และผกูพนังานต่อเนื�องไปอีกหลายโครงการ  
 

ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
การจดัหาเทคโนโลย ีและอุปกรณ์ของระบบต่างๆ นั�น ส่วนใหญ่ SUT จะมีพนัธมิตรธุรกิจที�มีความพร้อมในการผลิต 
โดยพนัธมิตรดงักล่าวจะเป็นผูผ้ลิตในต่างประเทศ และผลิตภณัฑก์็เป็นที�ยอมรับในวงการอยูแ่ลว้ 
 

ง) โครงการทีJยงัไม่ส่งมอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 SUT  มีโครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ ดงันี�  
 

ลําดบัทีJ รายชืJอลูกค้า ชืJอโครงการ 
สัญญา มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า* 

วนัทีJเริJมต้น วนัทีJสิbนสุด 

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

3 Radars (RMS970S) 
Additional Maintenance 
Service (Mechanical Part 
Overhaul) 

18/11/2559 05/07/2561 32.45  10% 

ATC Training and Backup 
System  

01/11/2560 15/12/2562 73.13 5% 

หมายเหตุ :  *   การรับรู้รายได้ของแต่ละโ ครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
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• บริษทั เทด้า จํากัด (“TEDA”) 
 

  ก)     ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง  สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า แก่การ
ไฟฟ้าของรัฐทั�ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการบาํรุงรักษาระบบให้ใช้งานไดดี้อยา่งต่อเนื�อง  โดย ปี 2561 

TEDA มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 1,234.6 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 10.2 ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษทั 

 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

       แมธุ้รกิจของบริษทัฯ เป็นงานที�ตอ้งใชค้วามเชี�ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะดา้น แต่ก็มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง จาก
คู่แข่งทั�งที�เป็นบริษทัคนไทยและบริษทัของต่างประเทศ   TEDA จึงปรับการดาํเนินธุรกิจให้เขา้กบัสภาพตลาดปัจจุบนั 
โดยเน้นประสิทธิภาพในการจดัการ  เน้นคุณภาพงาน และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั  
พร้อมกบัมองหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ   ในขณะเดียวกนั ก็ยงัคงรักษาและพฒันาความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้และคู่คา้ของ
บริษทัฯ ไว ้

 

ค)  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

          การจดัหาอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าแรงสูง ที�เป็นอุปกรณ์หลกั และมีขนาดใหญ่ ลูกคา้มกัยอมรับผูผ้ลิตที�ตอ้งนาํเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นหลกั  โดย TEDA มีพนัธมิตรที�เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ดา้นระบบไฟฟ้าแรงสูง อยูท่ ั�งในและต่างประเทศ
ให้การสนบัสนุน    อีกทั�ง TEDA ยงัมีช่างทีมวิศวกรและช่างผูช้าํนาญการด้านงานติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์ ที�ได้
มาตรฐานพร้อมให้บริการอยา่งเพียงพอ 

 

ง)      โครงการทีJยงัไม่ส่งมอบ 
 

           ซึ� งดาํเนินการโดย TEDA มีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ  ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  ดงันี�  
 

ลําดบัทีJ รายชืJอลูกค้า ชืJอโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ความคืบหน้า * 

(% ) วนัทีJเริJม วนัทีJสิbนสุด 

1 กฟผ. จดัหาและก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 05/01/58 04/01/60 476.03 94.7 

2 กฟน. จดัหาและก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าตน้ทางพระนครใต ้ 
จ. สมุทรปราการ 

15/07/58 14/05/60 445.52 95.1 

3 กฟผ. จดัหาและจา้งก่อสร้างสายส่ง 
สฟ.ระยอง-อ่างทอง-บางปะอิน 

18/04/59 17/04/61 128.37 34.8 

4 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 19/04/59 19/04/61 1,129.30 96.2 

5 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสายส่ง สุราษฎร์ฯ-ภูเก็ต 13/12/59 12/12/62 390.43 78.6 

6 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสายเคเบิลใตดิ้น โรงไฟฟ้า  
พระนครใต ้

06/07/60 05/12/61 160.82 63% 

7 กฟภ. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 24/07/60 15/03/62 278.55 86.5% 

8 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสายส่ง ร้อยเอด็-ชยัภูมิ 2 14/07/60 13/05/62 427.30 69.4% 

9 กฟน. จดัหาและก่อสร้างเพื�อสายไฟฟ้าในอากาศ เป็น
สายใตดิ้น ถนนพระราม 3 

01/05/60 31/10/63 804.11 7.4% 
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ลําดบัทีJ รายชืJอลูกค้า ชืJอโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ความคืบหน้า * 

(% ) วนัทีJเริJม วนัทีJสิbนสุด 
10 กฟน. จดัหาและก่อสร้างเพื�อสายไฟฟ้าในอากาศ เป็น

สายใตดิ้น ถนนจรัญสนิทวงศ ์
26/07/61 11/1/64 1,665.05 0.5% 

11 กฟผ. จดัหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลาํภูรา 26/6/61 29/3/63 251.46 0.3% 

12 กฟผ. จดัหาและติดตั�ง NGR เพื�อสถานีไฟฟ้าคอต่อและ
แพรกษา  

04/3/61 04/03/62 23.00 25.2% 

 

หมายเหตุ :   *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโ ครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 - กฟผ.   :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 - กฟน.  :  การไฟฟ้านครหลวง 
 -  กฟภ.  :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

• บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วสิ จํากัด (“TRANSEC”) 
 

ก) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

ให้บริการออกแบบ ติดตั�ง และทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง  โรงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงาน

อุตสาหกรรม ตลอดจนให้บริการบาํรุงรักษาระบบที�ได้ส่งมอบลูกค้าไปให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื�อง โดยปี 2561 

TRANSEC มีรายไดร้วมทั�งสิ�น 16.1 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 0.1 ของรายไดร้วมของกลุ่ม
บริษทั 

 

ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 
 

              งานส่วนใหญ่ของ TRANSEC เป็นงานติดตั�งและทดสอบอุปกรณ์โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงที� TEDA เป็นผูว้่าจา้ง 
และงานที�เหลือคืองานที� TRANSEC ไปรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาดเล็กตรงจากลูกคา้เอกชน  โดยงาน
ติดตั�งและทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงของ TRANSEC พยายามเลี�ยงการแข่งขนัดา้นราคา  โดยเน้นดา้นคุณภาพงานที�
ไดม้าตรฐาน  มีความรับผิดชอบ การส่งมอบไดต้ามกาํหนด  ทาํให้ลูกคา้เชื�อถือและประทบัใจ    

 

   ค)  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

การจดัหาอุปกรณ์  ถา้เป็นวสัดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่  และมีราคาสูง  ทางผูว้่าจา้งจะเป็นผูจ้ดัหาให้ โดย TRANSEC จะ
เป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบที�เหลือให้พร้อมทาํงาน  โดยมีพนัธมิตรที�เป็นผูผ้ลิต จากทั�งในและต่างประเทศให้การ
สนบัสนุน อีกทั�ง TRANSEC ยงัมีช่างทีมวิศวกรและช่างผูช้าํนาญการที�พร้อมให้บริการอยา่งเพียงพอ 
 

ง)  โครงการทีJยงัไม่ส่งมอบ 
ซึ� งดาํเนินการโดย TRANSEC มีโครงการที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  ดงันี�  
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ลําดบัทีJ 
รายชืJอ
ลูกค้า 

ชืJอโครงการ 
สัญญา มูลค่า 

โครงการ  
(ล้านบาท) 

ความ 
คืบหน้า * 

 (% ) 
วนัทีJเริJม วนัทีJสิbนสุด 

1 Interlink ออกแบบ,ติดตั�ง-ทดสอบ,จ่ายไฟ 
115kV Substation อาคาร MTS 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

29/09/59 24/03/61 8.50 32.1 % 

2 PEA ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor 
AIS บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง 
(ประเทศไทย) 

6/11/61 30/4/62 16.60 0.7 % 

 

   หมายเหตุ      *  การรับรู้รายได้ของแต่ละโ ครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 

• บริษทั สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด (“SGE”) เดมิชืJอ บริษทั สามารถ เวสท์ทู เพาเวอร์ จํากัด  
 

SGE เป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นผา่นบริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั ร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินธุรกิจ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการพลงังานทดแทน 

 

• บริษทั  สามารถ ทรานส์โซลูชัJน จํากัด (“STR”) 
 

STR  เป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มผา่น บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั  ร้อยละ 67.67  และผ่านบริษทั สามารถ 
อินเตอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั ร้อยละ 33.33  ซึ� ง STR ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�  22  สิงหาคม  2560   
เพื�อลงทุนในกิจการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชา โดยปัจจุบนั STR  มีทุนจดทะเบียนจาํนวน  
270 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 27  ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10  บาท   
 

 2.5 สายธุรกิจ  Technology Related Services 
 

สายธุรกิจ  Technology Related Services ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ธุรกิจการจาํหน่ายรับเหมาติดตั�งและซ่อมบาํรุงระบบรักษาความปลอดภยัและระบบสื�อสารดา้นภาพและเสียง ทั�งระบบ
ที�มีสายและไร้สาย รวมทั�งธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการขยะในพื�นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย ปี 2561 สายธุรกิจ 
Technology  Related  Services มีสัดส่วนรายได ้ 206.0  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  1.7  ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  สาย
ธุรกิจนี�ประกอบดว้ย  7  บริษทั  ดงันี�    1) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  2) บริษทั วิชั�น แอนด์ ซีเคียวริตี�  ซีสเต็ม 
จาํกดั   3) บริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั  4) บริษทั สามารถ เรดิเทค จาํกดั  5) บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั   
6) บริษทั คอนแทค-อิน-วนั จาํกดั  และ 7) บริษทั แคมโบเดีย สามารถ จาํกดั  

 

• บริษทั สามารถวศิวกรรม จํากัด (“SE”) 
 

 ก) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1. ผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน์ระบบ Digital TV สาํหรับใช้งานภายในและภายนอกอาคาร  
ชุดอุปกรณ์ DMATV (Digital Master Antenna Television) สาํหรับใช้งานในอาคารสูง   และกล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีภาคพื�นดิน  (DVB-T2)  ตลอดจนรับจา้งผลิตกล่องรับสัญญาณดิจิตอลเคเบิลทีวี (DVB-C) สาํหรับใช้
งานเฉพาะระบบเคเบิลทีวีในอาคาร 

2. ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 
3. รับจา้งผลิตงานตูโ้ลหะภณัฑป์ระเภทต่างๆ  ไดแ้ก่   งานตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุมกลอ้งวงจรปิด ตูแ้รค

สาํหรับใชง้าน IT  ตลอดจนชิ�นส่วนโลหะภณัฑกึ์�งสาํเร็จรูปต่างๆ 
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โดย ปี 2561 SE มีรายไดร้วมทั�งสิ�น  107.4  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณ ร้อยละ 0.9 ของรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทั    

 

  ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบต่างๆ ไดใ้ช้กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละราคา  โดยผ่านตวัแทนจาํหน่าย  เพื�อให้บริการด้านการขาย การบริการติดตั�ง และการบริการหลงัการ
ขาย นอกจากนั�นยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจาํหน่ายตามภาคต่างๆ ทั�วประเทศ  

 

สาํหรับช่องทางการจาํหน่ายสินคา้จะแบ่งออกเป็น การจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ซึ� งตวัแทนจาํหน่ายของ 
SE มีอยูก่วา่ 500 รายทั�วประเทศ   การจาํหน่ายผา่นห้างสรรพสินคา้ Discount store ต่างๆ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วน
ใหญ่ของ SE คือ   ผูบ้ริโภคที�ตอ้งการเปลี�ยนอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ (Replacement)  ผูบ้ริโภคที�มีบา้นใหม่ที�
ตอ้งการติดตั�งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทศัน์  ปัจจุบนัมีการขยายฐานการผลิตและจาํหน่ายสินคา้และบริการติดตั�ง
ระบบดิจิตอลทีวี สาํหรับกลุ่มลูกคา้ ประเภทอาคารสูง เช่น อาคารสาํนกังาน  โรงแรม  โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 

ภาวการณ์แข่งขนัในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใช้กลยุทธ์การตลาดดา้นราคาเป็นหลกัเพื�อให้มีส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) เพิ�มมากขึ�น  และจะตอ้งคาํนึงถึงเรื�องบริการหลงัการขายเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ซึ� งจะเป็นปัจจยัสาํคญั
อีกประการหนึ�งที�ผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 

ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ปัจจุบนั ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมมีจาํนวนรายลดน้อยลง
มาก สืบเนื�องจาก มีหน่วยงาน กสทช. กาํกบัดูแล เนื�อหารายการออกอากาศที�ไม่เหมาะสม  ภาวะการแข่งขนัในตลาด
ยงัอยูใ่นระดบัตํ�า ส่วนใหญ่ผูใ้ห้บริการจะเนน้เรื�องคุณภาพของการให้บริการเป็นหลกั   

 

  ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบนัในระบบการส่งสญัญาณโทรทศัน์มีการนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้มากขึ�น  เช่น  มีการเปลี�ยนแปลงการส่ง
สัญญาณจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอล  และการใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณ  โดยได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ รองรับการใช้งานดิจิตอลในระบบอาคาร  มีการนาํเทคโนโลยีจากต่างประเทศเขา้มาพฒันา ปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้ ตลอดจนการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื�อจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลง  
 

สาํหรับอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้งานในการรับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบ ดิจิตอลนั�น ทาง SE ได้เตรียมความ
พร้อม และไดท้าํการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นคา้จนไดอุ้ปกรณ์ที�มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชเ้ป็นอยา่งดี 

 
• บริษทั วชัิJน แอนด์ ซีเคยีวริตีb ซีสเต็ม จํากัด (“VSS”) 
 

ก)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ดาํเนินธุรกิจการจาํหน่าย ออกแบบ รับเหมาติดตั�งและซ่อมบาํรุง ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ระบบเสียงประกาศทั�วไป ระบบสื�อสารต่างๆ  ภายในอาคาร และระบบภาพ ระบบเสียงสาํหรับห้องประชุม 
ห้องจดัเลี� ยงขนาดใหญ่ (Auditorium) รวมทั�งระบบสื�อสารสั�งการสําหรับห้องศูนยป์ฏิบติัการ (Operation and 
Command Center) ซึ� ง VSS  เนน้การทาํตลาดเฉพาะกบัลูกคา้ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงหลกัการดา้น
วิศวกรรม ความทนัสมยัของระบบเพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บผลตอบแทนที�คุม้ค่า 
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 ข) การตลาดและสภาวการณ์แข่งขัน 

 

 การตลาด 
VSS มุ่งเน้นลูกคา้ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนขนาดใหญ่ โดยเขา้ถึงลูกคา้สมํ�าเสมอเพื�อเขา้ใจถึงความตอ้งการที�
แทจ้ริงของลูกคา้เพื�อแนะนาํและแบ่งปันประสบการณ์ของบริษทัทั�งดา้นผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลย ี  
 

เนน้คุณภาพสินคา้ทั�งดา้นความทนัสมยั และคงทนถาวรตลอดจนความประณีตในการติดตั�ง เพื�อให้ลูกคา้ไดป้ระโยชน์
และมีความพึงพอใจสูงสุด 

 

เนน้บริการหลงัการขายโดยดูแลลูกคา้ระหว่างรับประกนัสมํ�าเสมอ และเสนอขายบริการซ่อมบาํรุงรักษาหลงัจากหมด
ระยะเวลารับประกนั 

 

สภาวการณ์แข่งขัน 
ตลาดดา้นระบบการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเติบโตรวดเร็วต่อเนื�องมาหลายปีและ
จะเติบโตต่อไป  VSS จึงเน้นกลุ่มลูกคา้ที�มีความจาํเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนในระบบความปลอดภยัสูง ทั�งหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ (ตลาดบน) ซึ� งมีการแข่งขนัน้อย  VSS มีผลงานและมีชื�อเสียงดีเป็น
ที�ยอมรับของลูกคา้กลุ่มนี�มายาวนานทาํให้มีโอกาสขยายงานไดม้าก  มีผูป้ระกอบการนาํเขา้อุปกรณ์โทรทศัน์วงจรปิด
จากประเทศจีนเขา้มาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมาก VSS จึงไม่ร่วมเขา้แข่งขนัในตลาดกลุ่มนี�  (ตลาดล่าง) 

 

แต่ปัจจุบนัสินคา้จากประเทศจีนมีการพฒันาทั�งดา้นเทคโนโลยแีละการผลิตที�ดีขึ�นมากเนื�องจากประเทศจีนเป็นตลาด
ที�ใหญ่ที�สุดทาํให้ผูผ้ลิตจีนมีการลงทุนและพฒันาสินคา้ได้มาก VSS จึงสนใจเสนอสินคา้จากประเทศจีนให้ลูกคา้
พิจารณาอยูห่ลายโครงการ  

 

ค) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
1.   เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวสําหรับระบบบนัทึกภาพและบริหารจดัการระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV Recording And Management) และระบบบริหารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Situation Management) ยี�ห้อ 
Qognify (เดิมคือยี�ห้อ Nice Vision) จากประเทศอิสราเอล 

2. เป็นคู่คา้กบั บริษทั โรเบิร์ตบ๊อช (ประเทศไทย) จาํกดัโดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
ระบบเสียงประกาศทั�วไปและระบบควบคุมการเขา้ออกประตู  

3. เป็นคู่คา้กบั บริษทั ครีเอตุส คอร์โปเรชั�น จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบ X-Ray ตรวจหาอาวุธ ยี�ห้อ
Astrophysic และเครื�องตรวจโลหะ ยี�ห้อ CEIA 

4. เป็นคู่คา้กบั บริษทั HP ( Thailand ) จาํกดั โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ Network Switchและ Computer 
5. เป็นคู่คา้กบั บริษทั Smiths Detection ประเทศองักฤษ โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ตรวจหาร่องรอยสาร      

เสพติดและสารระเบิดในกระเป๋าสมัภาระในกิจการการบินและประจาํจุดตรวจคน้ต่างๆ 

 

ง)   โครงการทีJยงัไม่ส่งมอบ 

 

ซึ� งดาํเนินการโดย  VSS มีโครงการที�ยงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี�  
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ลําดบัทีJ 
 

รายชืJอลูกค้า 
 

ชืJอโครงการ 
สัญญา มูลค่าโครงการ 

 (ล้านบาท) 
ความคืบหน้า 

(% ) วนัทีJเริJม วนัทีJสิbนสุด 

1 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV 11 เขตเป็นเวลา 10 
เดือน  

21/12/60 21/10/62 10.25 3.3 

2 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV 28 เขต เป็นเวลา 1 ปี  21/12/60 21/10/62 7.01 3.3 

3 สาํนกัการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร 

ซ่อมบาํรุง CCTV สวนสาธารณะ เป็น
เวลา 1 ปี 

21/10/60 21/10/62 18.13 
 

3.3 

4 บ.สามารถคอมเทคจก. / 
อาคารสาํนกังานแห่งใหม่
ของ กทม. 

ขายและติดตั�งระบบ CCTV, ระบบ
ควบคุมการเขา้-ออกพื�นที�, เครื�อง X-Ray 
กระเป๋าสมัภาระและเครื�องตรวจจบัอาวธุ
(โลหะ)  

27/12/60 26/10/62 54.7 12.5 

 

หมายเหตุ:  1. การรับรู้รายได้ของแต่ละโ ครงการจะเป็นไปตามสัดส่วนความสาํเร็จของงาน (ความคืบหน้า %) 
 2.  มูลค่าโ ครงการเป็นมูลค่าที�ไม่รวม VAT (7%) 
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โครงสร้างรายได้ 
  

(หน่วย :  ล้านบาท) 

สายธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
สัดส่วนการ

ถือหุ้นปี 2561 
(% )(1) 

2559 2560 2561 

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

1)   ICT Solution and Service บจก. สามารถคอมเทค 70.14 2,470.7 18.1 2,677.8 20.6 3,364.9 27.6 

บมจ. สามารถเทลคอม 70.14 891.5 6.5 1,302.1 10.0 1,533.4 12.6 

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส 70.14 802.5 5.9 1,405.4 10.8 1,163.3 9.6 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 1,418.5 10.3 1,264.2 9.7 1,191.7 9.7 

รวม 5,583.2 40.8 6,649.5 51.1 7,253.3 59.5 

2)   Digital บมจ. สามารถ ดิจิตอล 83.38 2,474.2 18.1 701.3 5.4 162.5 1.3 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 883.1 6.5 607.2 4.6 488.8 4.0 

รวม 3,357.3 24.6 1,308.5 10.0 651.3 5.3 

3)   Call Center  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 69.18 916.2 6.7 781.2 6.0 683.5 5.6 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 7.3 0.0 7.2 0.1 6.3 0.1 

รวม 923.5 6.7 788.4 6.1 689.8 5.7 

4)   Utilities and Transpor tations บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 100 1,770.3 12.9 1,844.9 14.2 1,931.0 15.8 

 บจก. เทดา้ 94.35 1,073.5 7.9 1,280.4 9.8 1,234.6 10.2 

 บริษทัยอ่ยอื�นๆ - 338.9 2.5 315.0 2.4 218.8 1.8 

 รวม 3,182.7 23.3 3,440.3 26.4 3,384.4 27.8 

5)   Technology Related Services  บจก. สามารถ วิศวกรรม 99.99 322.7 2.4 126.5 1.0 107.4 0.9 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอื�นๆ - 306.1 2.2 709.6 5.4 98.6 0.8 

รวม 628.8 4.6 836.1 6.4 206.0 1.7 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 13,675.5 100.0 13,022.8 100.0 12,184.8 100.0 
 

                   

หมายเหตุ :   (1)  เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัOงทางตรงและทางอ้อม ณ วันที� 31  ธันวาคม  2561 
(2) เป็นรายได้จากการขายและบริการ หลังหักรายการระหว่างกัน  
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 

ปัจจุบนั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัใน 5 สายธุรกิจ คือ  1) ICT Solution and Service  2) Digital       
3) Call Center  4) Utilities and Transportations และ  5) Technology Related Services  โดยการประกอบธุรกิจทัBง 5 สายธุรกิจนัBน ยอ่มมี
ปัจจยัความเสี�ยงในการบริหารงานที�แตกต่างกนั ทัBงจากปัจจยัภายในและภายนอกที�อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยเหตุนีBบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบจดัการบริหารความเสี�ยง รวมทัBงไดมี้การแต่งตัBงคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง เพื�อทาํหน้าที�ในการกาํหนดนโยบายจดัอนัดบัความเสี�ยง พิจารณาทบทวน รวมทัBงประเมินความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ 
โดยปัจจยัเสี�ยงสามารถจาํแนกไดต้ามประเภทต่างๆ ดงันีB  

1. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงาน 

ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ ICT Solution and Service 

เนื�องจาก ICT Solution and Service ดาํเนินธุรกิจการติดตัBงและให้บริการระบบ ICT ครบวงจร โดยมีลูกคา้หลกัคือหน่วยงานของ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ดงันัBนหากภาครัฐมีการชะลอการใชจ่้ายงบประมาณดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารลง ก็จะส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดพ้ยายามลดความเสี�ยงโดยการกระจายฐานลูกคา้ให้
กวา้งขึBน ครอบคลุมกระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�หลากหลายมากขึBน เพื�อลดความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงนโยบาย ความ
ล่าชา้ในการประมูลงาน หรือการถูกตดังบประมาณของแต่ละหน่วยงาน อีกทัBงยงัมีแผนจะขยายฐานลูกคา้ที�ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ
เพิ�มเติม เพื�อลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป อีกทัBงบริษทัฯ มีการดาํเนินนโยบายเพิ�มแหล่งรายได้ประจาํ 
(Recurring Revenues) เนื�องจากการมีรายไดป้ระจาํจะช่วยลดความเสี�ยงในเรื�องของความผนัผวนของรายไดบ้ริษทัฯ นอกจากนีB   ยงัมี      
ความเสี�ยงจากการที�บริษทัฯ มีการให้บริการดว้ยเทคโนโลยทีี�หลากหลาย อาจทาํให้พนกังานมีความรู้หรือความเชี�ยวชาญไม่เพียงพอ
ในเทคโนโลยีนัBนๆ ทาํให้แกปั้ญหาไม่ถูกจุด ซึ� งความเสี�ยงในดา้นนีB  ทางบริษทัฯ ไดมี้การจดัแบ่งทีมทาํงานออกเป็นกลุ่มที�มีความ
เชี�ยวชาญในแต่ละด้าน และจดัอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงหาคู่คา้ทางธุรกิจ (Business Partner) ที�เป็นผูน้าํด้านเทคโนโลยี เพื�อ
พฒันาให้พนกังานมีความรู้ความชาํนาญที�เพียงพอ 

 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานในธุรกิจ Digital 

• ธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง (Content) 

การเขา้มาของเทคโนโลย ีส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภค ส่งผลให้การแข่งขนัที�เคยแยกออกจากกนัตามรูปแบบของการ
เขา้ถึง ถูกหลอมรวมกนัเป็นตลาดหนึ�งเดียวที�มีขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยผูแ้ข่งขนัหลากหลายราย อยา่งไรก็ตาม ตลาดก็มีขนาด
ใหญ่มากขึBนด้วยเช่นกนั  โดยทางบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว ดงันัBน จึงได้มีการนาํเสนอการให้บริการ    
คอนเทนทใ์นรูปแบบต่างๆ ผา่นทางแพลตฟอร์มที�หลากหลาย เพื�อเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมผูใ้ชง้านที�เปลี�ยนไป  

• ธุรกิจโครงข่ายวทิยุคมนาคมระบบดจิิทัล (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน (Co-Tower) 

ความเสี�ยงหลกัของธุรกิจโครงข่ายวิทยคุมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน (Co-Tower) คือการ
ติดตัBงระบบ อุปกรณ์โครงข่าย และสถานีฐาน อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในงานวางระบบ บริษทัฯ 
เชื�อมั�นวา่การติดตัBงโครงข่ายดงักล่าวจะทาํไดอ้ยา่งราบรื�น และทนัเวลา รวมถึงสามารถควบคุมตน้ทุนในการติดตัBงให้อยูใ่น
กรอบที�บริษทัฯ กาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ Call Center  

• ธุรกิจให้บริการศูนย์ประสานงานลูกค้า (Call Center ) 
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สาํหรับศูนยป์ระสานงานลูกคา้ หรือ คอลเซ็นเตอร์นัBน บุคลากรถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงาน ดงันัBน   ความเสี�ยงหลกั
ในการดาํเนินธุรกิจนีB จึงเป็นดา้นบุคลากร เนื�องจากอตัราการลาออกของบุคลากรที�อยูใ่นระดบัสูงของธุรกิจประเภทนีB  อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ ไดพ้ยายามหาแนวทางในการลดอตัราการลาออกของพนกังาน
โดยการให้ค่าตอบแทนในระดับที�เหมาะสม ให้สวสัดิการต่างๆ พร้อมทัBงมีการอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจในเส้นทาง
ความกา้วหน้าในสายอาชีพนีB  นอกจากนีB  บริษทัฯ ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมรับมือสาํหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น  
ไฟไหม้ นํB าท่วม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตัB งศูนย์เก็บข้อมูล รวมทัBงศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง ไวร้องรับสําหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันัBน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหล่านีB  จะช่วยให้สามารถลดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ Utilities and Transpor tations 

• ธุรกิจการจราจรทางอากาศ 

 ความเสี�ยงในธุรกิจการจราจรทางอากาศนัBน โดยมากแลว้มกัเกี�ยวโยงกบัระบบความปลอดภยั โดยระบบการปฏิบติังานต่างๆ 
ระบบสื�อสารกบันกับิน หรือระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่สามารถหยดุการทาํงานได ้โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การติดตัBงอุปกรณ์
สํารองเป็นจาํนวน 2 ระบบ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงในด้านนีB  นอกจากนีB  เรายงัมีช่างเทคนิคที�คอยปฏิบติังานอยู่ตลอด 24 
ชั�วโมง และมีการตรวจสอบความพร้อม และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในทุกๆ 3 เดือน 

• ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 

สาํหรับธุรกิจรับจา้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งนัBน ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นโครงการของภาครัฐ ทาํให้มีความเสี�ยงจากความ
ล่าชา้ของการประมูลโครงการเมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ดงันัBน ทางบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการหาโครงการของ
เอกชนที�ไดรั้บอนุมติัแลว้เพิ�มเติมเพื�อลดความเสี�ยงทางดา้นนีB  นอกจากนีB  ยงัมีความเสี�ยงดา้นการแข่งขนัสูงในตลาด จากคู่แข่ง
ทัBงในและต่างประเทศ โดยที�คู่แข่งขนับางรายเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เองดว้ย ทาํให้บริษทัฯ มีความเสียเปรียบดา้นราคา ซึ� งเรื�องนีB
ทางบริษทัฯ ไดล้ดความเสี�ยงโดยการหาช่องทางการเป็นพนัธมิตรกบัผูผ้ลิตอุปกรณ์ที�มีศกัยภาพ เพื�อให้มีตน้ทุนสินคา้ตํ�าลง 
และสามารถแข่งขนัได ้

ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ Technology Related Services 

• ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลทีว ี

ความเสี�ยงของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทีวีคือ เรื� องของการแข่งขนั ในตลาด 
เนื�องจากตวัผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยเมื�อเทียบกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จึงเนน้พฒันาคุณภาพของเสาอากาศทีวี โดยจะ
มีการพฒันาเสาอากาศให้มีขนาดเล็กลง และจะเนน้ผลิตและจาํหน่ายเสาอากาศสาํหรับภายนอก เพื�อเพิ�มโอกาสในการแข่งขนั 
นอกจากนีB  การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ีก็ยงัเป็นอีกปัจจยัเสี�ยงหนึ� งที�สาํคญัเช่นกนั 

2.  ความเสี�ยงด้านการเงนิ 

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 การดาํเนินงานบางกิจการของบริษทัฯ  สร้างรายได้ในสกุลเงินต่างประเทศ  เช่น  ธุรกิจการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชา   
เป็นตน้ ซึ� งสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัฯ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการดาํเนินงานในบางกิจการ ก็ก่อให้เกิดตน้ทุนในสกุลเงิน
ต่างประเทศเช่นกนั เช่น ธุรกิจ ICT Solution and Service ที�มีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันัBนบริษทัฯ จึง
ตระหนกัถึงความเสี�ยงของความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนในหลายปีที�ผ่านมา และไดด้าํเนินนโยบายอยา่งรอบคอบเพื�อลดความ
เสี�ยงจากความผนัผวนดงักล่าวมาโดยตลอด โดยบริษทัฯ ได้มีการทาํสัญญาซืBอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมีการติดตาม
สถานการณ์ความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนอยา่งใกลชิ้ด 
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ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบีOย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ทัBงเงินกูย้มืระยะสัBนและระยะยาว ซึ� งความผนัผวนของอตัราดอกเบีBยอาจส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ได้ อย่างไรก็ดี เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินกู้ระยะสัB นซึ� งอตัราดอกเบีB ยจะ
เปลี�ยนแปลงตามภาวะตลาดเงิน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบีB ยจึงค่อนขา้งตํ�า  สาํหรับดอกเบีBยเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯ ได้รับอตัรา
ดอกเบีB ยสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทที�มีอตัราดอกเบีB ยสําหรับลูกคา้ชัBนดี (MLR) โดยหักส่วนต่างที�ตกลงไวล่้วงหน้า 
ในขณะที�เงินกูย้มืสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไดรั้บดอกเบีBยที� LIBOR บวกส่วนต่างที�ไดต้กลงไว ้อตัราดอกเบีBยทัBงหมดที�มีการตกลงไวน้ัBน
เป็นอตัราดอกเบีBยลอยตวั บริษทัฯ จึงไดท้าํการติดตามสถานการณ์อตัราดอกเบีBยอยา่งใกลชิ้ด ดงันัBน หากมีสัญญาณของความผนัผวน
เกิดขึBน บริษทัฯ อาจใชเ้ครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงทางการเงินต่างๆ เพื�อจาํกดัความเสี�ยงดงักล่าว 

ความเสี�ยงจากหนีOสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯ มีความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนีB จากลูกหนีBทางการคา้ประเภทต่างๆ จากงบการเงินรวม ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 บริษทัฯ มีบญัชีลูกหนีBการคา้และลูกหนีB อื�น 4,016.88 ลา้นบาท โดยไดท้าํการตัBงค่าเผื�อหนีBสงสยัจะสูญไวแ้ลว้เป็นจาํนวนทัBงสิBน 
934.20 ล้านบาท ทัBงนีB ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้พิจารณาเเล้วเห็นว่า ค่าเผื�อหนีB สงสัยจะสูญของลูกหนีB ที�ได้บนัทึกไวด้งักล่าว
เหมาะสมและเพียงพอเเลว้ โดยลูกหนีBการคา้ของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยลูกหนีBการคา้  ที�เป็นหน่วยงานราชการและบริษทัเอกชนที�
มีโครงการกบัหน่วยงานของรัฐหรือเป็นบริษทัเอกชนรายใหญ่ซึ� งลูกหนีB เหล่านัBนยงัติดต่อซืBอขายกบักลุ่มบริษทัอยูเ่ป็นปกติ และยงัมี
การจ่ายชาํระหนีB อยา่งต่อเนื�อง ลูกหนีBดงักล่าวไม่เคยมีประวติัไม่ชาํระหนีB  และมีขัBนตอนของการอนุมติัการจ่ายที�ใช้เวลานาน ซึ� ง
บริษทัฯ  ยงัคงติดตามหนีBดงักล่าว และมั�นใจวา่จะสามารถไดรั้บชาํระหนีB ในที�สุด 

ความเสี�ยงจากการเป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น (Holding Company)  

ในฐานะที�เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น ซึ� งผลประกอบการของบริษทัฯ จึงขึBนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของ
บริษทัย่อย อีกทัBงการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ยงัขึBนอยู่กับผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษทัย่อยเหล่านัBน หากผล
ประกอบการของบริษทัยอ่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ได ้บริษทัฯ ไดบ้ริหารความเสี�ยงดงักล่าว 
โดยมีนโยบายการลงทุนที�มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจที�มีศกัยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายไดที้�แน่นอน ความเสี�ยงตํ�า และ
ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงแก่บริษทัฯ   ทัBงนีB   ยงักาํหนดให้บริษทัในกลุ่มจดัทาํแผนธุรกิจ และเสนอแผนดาํเนินการและ
งบประมาณประจาํปี ซึ� งตอ้งผา่นการพิจารณาและอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทัBงมีการติดตามผลงานของแต่ละธุรกิจอยา่ง
ใกลชิ้ดเพื�อวางแผนรับความเสี�ยงอยา่งทนัท่วงที นอกจากนีB  บริษทัก็ยงัอยูใ่นระหว่างการปรับเปลี�ยนจาก Holding Company เป็น 
Operating Company โดยจะทาํธุรกิจที�ไม่ทบัซอ้นกบัธุรกิจที�มีอยู ่

ความเสี�ยงจากการลงทุนระยะสัOนในหลักทรัพย์ 

จากงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีการลงทุนระยะสัBนในหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวน 17.26 ลา้นบาท หลกัทรัพยด์งักล่าว
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะความผนัผวนในตลาด การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง รวมถึงผลกระทบต่างๆ 
จากภาวะเศรษฐกิจจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยที์�บริษทัฯ ถือไว ้ทัBงนีB  บริษทัฯ ไดมี้การติดตามความเคลื�อนไหวต่างๆ อนัจะนาํมาสู่
ความเสี�ยงดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและบริษทัฯ มีการประชุมความเสี�ยงเป็นประจาํ เพื�อติดตามข่าวสารการลงทุน เพื�อที�จะไดด้าํเนินการ
อยา่งทนัท่วงทีเมื�อจาํเป็น 

3.  ความเสี�ยงด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ที�จะดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนืนัBน ตอ้งพึ�งพาการสนบัสนุนจากชุมชนและสังคม การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ที�ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษทัฯ นํามาซึ� ง
ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสาํคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
การพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญให้แก่ชุมชน โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั โดยมีการสร้างสัมพนัธ์ที�



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

                                                                                                                                                                           

49 
 

 

ดีกบัองคก์รทัBงภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชน เพื�อประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยืนและเป็นรูปธรรม 
โดยบริษทัฯ มีการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การให้ทุนการศึกษา การปรับปรุงห้องสมุดและสนามเด็กเล่นให้กบั
โรงเรียนในต่างจงัหวดั การสนบัสนุนเครื�องคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียนในพืBนที�ห่างไกล และการจดัฝึกอบรมความรู้เสริมทกัษะ
วิชาชีพในสายเทคโนโลยสืี�อสารโทรคมนาคม เพื�อสร้างบุคลากรที�มีคุณภาพสู่สงัคมไทย  นอกจากนีB  บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจโดย
คาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยบริษทัฯ มีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรม
พนกังานในองคก์รเรื� องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนกังานทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหน้าที�อยู่
เสมอ และมีการสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน ผ่านสื�อภายในและโครงการรณรงค์ประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี 
บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินงานตามนโยบายดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง โดยมุ่งหวงัให้บริษทัฯ และชุมชนสามารถอยูร่่วมกนั 
และเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งเกืBอกูลและย ั�งยนื  
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์    
  

  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ณ วนัที�  31   ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี%  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 

สินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม  2561 ณ 31 ธันวาคม  2560 

ที�ดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 
อุปกรณ์สาํนกังาน 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั%ง 

555.76 
59.53 

454.90 
2,579.39 

67.77 
2,004.52 

550.40 
41.83 

518.55 
3,102.42 

95.22 
388.24 

รวม 5,721.87 4,696.66 
 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเครื�องจกัร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ซึ� งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตาม
 บญัชีเป็นจาํนวนเงิน 52 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 16 ลา้นบาท (2560 : 75 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 23 ลา้นบาท) 

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคา
สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 9,158 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 681 ลา้นบาท (2560: 
8,931 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 677 ลา้นบาท) 

 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที�ดินในระหว่างไตรมาสสี�ของปี 2557 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึ� งใช้วิธีเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลราคาตลาด โดยผลจากการประเมินราคาใหม่ทาํให้มูลค่าของที�ดินและส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินในงบการเงินรวมเพิ�มขึ%น
ประมาณ 82 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท) หากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของที�ดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จะเป็นดงันี%  

 

                                                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ที�ดนิ 99.24 93.86 62.70 62.70 
 

บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนอุปกรณ์บางส่วนจาก The State Secretariat of Civil Aviation 
of Cambodia (“SSCA”) ภายใตส้ญัญา Build Cooperate and Transfer กบัรัฐบาลประเทศกมัพูชา ซึ� งบริษทัยอ่ยนี% มีภาระผูกพนัในการโอน
อุปกรณ์ทั%งหมดคืน SSCA เมื�อหมดอายุของสัญญาฉบบัดงักล่าว  ซึ� งปัจจุบนัอุปกรณ์ดงักล่าวได้โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
(สมัปทานบริการ) ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 
ในปี 2560 บริษทั กมัปอต พาวเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้ั%งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวรเพิ�มจาํนวน 118 ลา้นบาท 
ที�บนัทึกในงบการเงินรวม  เนื�องจากบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีมูลค่าต ํ�ากว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของ
เครื�องจกัรสาํหรับโครงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศกมัพชูา 
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 สินทรัพย์ที�มีไว้เพื�อโครงการในอนาคต  

  มูลค่าสินทรัพยที์�มีไวเ้พื�อโครงการในอนาคต - สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี%   
                     (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 

 สินทรัพย์  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม  2561 ณ 31 ธันวาคม  2560 
ที�ดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง 

23.25 
0.03 

23.25 
0.24 

รวม 23.28 23.49 
 

สินทรัพย์ให้เช่า 
-  พื%นที�โกดงั เลขที� 101/41  เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่  20  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ� ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  มีบริษทัในเครือ

เป็นผูเ้ช่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี%  
 
 

ผู้เช่า                                       พื;นที� (ตารางเมตร)             ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 721.23 34,373.82 
บริษทั สามารถ ดิจิตตอล มีเดีย จาํกดั 37.50 1,787.25 
 (เดิมชื�อ “บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั”)   

 

หมายเหตุ:          อายสุญัญาเช่า 3 ปี  
 

- พื%นที�อาคารโรงงาน เลขที� 37/1 หมู่ 2 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ� ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  มีบริษทัในเครือเป็นผูเ้ช่า มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี%  

 

ผู้เช่า  พื;นที� (ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
  

บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั 500.00 16,000.00 
 

หมายเหตุ:           อายสุญัญาเช่า 3 ปี  

 
-   พื%นที�สาํนกังาน  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี%     

 

ผู้เช่า                                            พื;นที� (ตารางเมตร) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
 

บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั 374.72 50,040.11  
บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั   320.00 42,732.80 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 1,953.75 260,903.78 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล  มีเดีย จาํกดั 1,407.86 188,005.62 

    (เดิมชื�อ “บริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั”) 
บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั 48.00 6,409.92 
บริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกดั 727.22 97,112.96 
บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 817.19 109,127.55 
บริษทั วิชั�น แอนด ์ซีเคียวริตี%  ซีสเตม็ จาํกดั 627.00 83,729.58 
บริษทั พอสเน็ท จาํกดั 1,059.05 141,425.54 
บริษทั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี จาํกดั 15.00 2,003.10 
บริษทั เทดา้ จาํกดั  45.00 6,009.30 
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บริษทั ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  15.00 2,003.10 
บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั      139.29             18,600.79 
บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั  30.00 4,006.20 
บริษทั วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จาํกดั 50.00 7,750.00 

      
    หมายเหตุ:         อายสุญัญาเช่า 3 ปี  

    
 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า บริษทัฯ มีมูลค่าของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสุทธิ   ดงัแสดงในตารางต่อไปนี; 

 

มูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - สุทธิ   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
  

รายการ ระยะเวลาเช่า
ทั;งหมด 

(ปี) 

ระยะเวลาเช่า
เหลือ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ? 

หลักประกัน เงนิกู้ 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้(1) 30 10 ปี 4 เดือน 129.40 สิทธิการเช่า - ไม่มี - 

รวม   129.40   
 

หมายเหตุ :    (1)
  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ได้เช่าพื%นที�อาคารสาํนักงานเป็นระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท วิไลลักษณ์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล โ ฮลดิ%ง จาํกัด  ตั%งอยู่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ หมู่ที� 4  ต. คลองเกลอื  อ. ปากเกร็ด       
จ.นนทบุรี จาํนวน 11,926 ตร.ม.  ใ นอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 31,500 บาท ตลอดอายุการเช่า โ ดยมีการจดทะเบียน
สัญญาการเช่าดังกล่าวกับทางกรมที�ดินเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2545 

 
ทรัพย์สินที�ไม่มีตัวตนที�สําคญั 

• สัมปทานบริการ 

 บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยมีขอ้ตกลงสญัญาสมัปทานซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี%  

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

ลกัษณะสมัปทาน: เพื�อจดัตั%งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพชูา 

อายสุมัปทาน:  39 ปี สิ%นสุดในปี 2584  

เงื�อนไขที�สาํคญัตามสญัญา: บริษัทย่อยให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐบาลประเทศกัมพูชาตามสัดส่วนของรายได้ที� เก็บได ้
นอกจากนี%  บริษทัยอ่ยตอ้งโอนกรรมสิทธิe ในระบบและอุปกรณ์ทั%งหมดให้แก่รัฐบาลประเทศกมัพูชาเมื�อ
สิ%นสุดอายสุมัปทานโดยไม่คิดมูลค่า 

• สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ         

เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2557 บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดซื้%อหุ้นในบริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั�น จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย
อีกแห่งหนึ�ง ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ผลจากการซื%อเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีซื%อทาํให้บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ
รายการกีฬาเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึ� งมีอายกุารให้ประโยชน์ 5  ปี 

• สิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคม  

เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดซื้%อหุ้นในบริษทั   ไทยเบสสเตชั�น จาํกดั ซึ� งเป็น
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง  ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ผลจากการซื%อเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีซื%อทาํให้บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสิทธิการให้บริการเสา
โทรคมนาคมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึ� งมีอายกุารให้ประโยชน์ 10 ปี  
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนที�มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจที�มีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตสูง  มีรายไดที้�แน่นอน  ความเสี�ยงตํ�า  และ
ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงแก่บริษทัฯ  โดยบริษทัฯ กาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตาม
สดัส่วนการถือหุ้น และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยตวัแทนของบริษทัฯ มีหนา้ที�ออกเสียงในที�ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที�
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาไว ้  

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

  ปัจจุบนัคดีที�บริษทัฯ ดาํเนินอยูใ่นชั%นศาลมีมูลค่าร้อยละ 6.72 ของส่วนผูถื้อหุ้น ณ วนัสิ%นปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี%  
   

บริษทัฯไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้การสนบัสนุนดา้นการเงินและการติดตั%งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้กบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กีฬาเอเซียนเกมส์ครั% งที� 13 เมื�อปี 2540 โดยไดใ้ห้ความสนบัสนุนการออกแบบติดตั%งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ และให้ความ
สนบัสนุนดา้นการเงินจาํนวน 190 ลา้นบาท แต่บริษทัฯประสบปัญหาทางการเงินจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าครั% งใหญ่ของประเทศในปี 2540 ซึ� ง
ไดส่้งผลกระทบต่อเนื�องเป็นระยะเวลายาวนาน จึงไดเ้จรจาขอยกเลิกขอ้ตกลงการให้การสนบัสนุนดา้นการเงินเพราะบริษทัฯไดส้ละสิทธิe ที�จะ
ใชสิ้ทธิประโยชน์ตามขอ้ตกลงหลายประการในระหวา่งการแข่งขนัและกรรมการจดัการแข่งขนัฯไดน้าํสิทธิดงักล่าว ไปให้กบัผูส้นบัสนุนราย
อื�นๆ  ใชป้ระโยชน์แทนแลว้ บริษทัฯ  จึงไม่มีภาระตอ้งรับผิดชอบสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าวอีกต่อไป  
 

ในไตรมาสที� 4 ปี 2553 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
สาํนกังานระงบัขอ้พิพาทเรียกร้องให้บริษทัฯ  ชาํระเงินจาํนวนประมาณ 332 ลา้นบาท (190 ลา้นบาทรวมดอกเบี%ย) 
 

ต่อมาเมื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2556 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดด้าํเนินการสืบพยานฝ่ายบริษทัฯและฝ่ายคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  เสร็จสิ%น 
และคณะอนุญาโตตุลาการไดพิ้จารณาและมีคาํตดัสินให้บริษทัฯ  เป็นฝ่ายชนะคดีเนื�องจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยไดย้ื�นขอ้เสนอขอ้พิพาทคดีนี% เกิน 10 ปี คดีจึงขาดอายุความ  ต่อมาเมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ 
และการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี%ขาดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวต่อศาลแพง่  
 

ในวนัที� 29 สิงหาคม 2557 ศาลแพ่งไดพิ้พากษาให้เพิกถอนคาํชี% ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ไดพิ้พากษาให้บริษทัฯ มีหน้าที�ตอ้งชาํระหนี%
ดงักล่าวแก่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ แต่อย่างใด โดยเมื�อวนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั%นตน้ต่อ
ศาลฎีกาวา่ศาลชั%นตน้ไม่มีอาํนาจถอนคาํชี%ขาดของอนุญาโตตุลาการ และเมื�อวนัที� 23 มกราคม 2558 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ และการกีฬา
แห่งประเทศไทยได้ยื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั%นตน้ต่อศาลฎีกา ซึ� งศาลฎีกาไดพิ้พากษาเมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2559 ให้เพิกถอนคาํชี% ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ไดพิ้พากษาให้บริษทัฯ  มีหนา้ที�ตอ้งชาํระหนี%ดงักล่าวแก่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  แต่อยา่งใด 
 

วนัที� 23 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยื�นคาํร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ (ชุดเดิม) ให้
วินิจฉยัต่อไป และในวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯยื�นคาํร้องคดัคา้นคาํร้องของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯและการกีฬาแห่งประเทศไทย
แลว้ เมื�อวนัที�  5 เมษายน 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการ แจง้ให้ดาํเนินการตั%งอนุญาโตตุลาการท่านใหม่เขา้ไปทาํ
หนา้ที�อนุญาโตตุลาการแทนท่านเดิมที�ลาออก โดยบริษทัฯไดแ้ต่งตั%งอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัฯ แลว้เมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2560 
 

ต่อมาวนัที� 19 มกราคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการไดแ้ต่งตั%งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ และมีคาํสั�งยกคาํร้องคดัคา้นขา้งตน้ของบริษทัฯ 
ซึ� งทนายความของบริษทัฯ  ไดย้ื�นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั�งของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวต่อศาลแพง่ เมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อมาเมื�อวนัที� 10 
กรกฎาคม 2561 ศาลมีคาํสั�งยกคาํร้องอุทธรณ์คาํสั�งของบริษทัฯ ซึ� งทนายความของบริษทัฯไดอุ้ทธรณ์คาํสั�งของศาลแพ่งดงักล่าวต่อศาลฎีกาแลว้ 
เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2561 โดยระหวา่งที�ยื�นอุทธรณ์คาํสั�งนี% คณะอนุญาโตตุลาการไดพ้กัการพิจารณาไวจ้นกว่าศาลฎีกาจะไดมี้คาํตดัสินในเรื�อง
ดงักล่าวจนถึงที�สุด 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 คดีจึงอยู่ในระหว่างที�จะมีการดาํเนินการต่อไป สํานักงานกฎหมายที�ปรึกษาของบริษทัฯ  ในคดีนี% มีความเห็นว่า    
บริษทัฯไม่ควรตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียกร้องในครั% งนี%  เนื�องจาก บริษทัฯ ยงัมีขอ้ต่อสู้ในเรื�องอายคุวามซึ� งบดันี% เกินกวา่ 10 ปีแลว้ 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
 
 6.1 ข้อมูลบริษทัฯ 
 
 (1) ชื�อบริษทัที�ออกหลักทรัพย์  : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)  
 

 สถานที
ตังสาํนกังานใหญ่  : เลขที
 99/1 หมู่ที
 4 ชัน 35  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค  ถนนแจง้วฒันะ   
      ตาํบลคลองเกลือ   อาํเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   11120 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจเกี
ยวกบัระบบการสื
อสารโทรคมนาคมทังในและต่างประเทศ  
โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจ ดงันี   1) สายธุรกิจ 
ICT Solution and Service  2) สายธุรกิจ Digital  3) สายธุรกิจ Call Center     
4) สายธุรกิจ Utilities and Transportations และ 5) สายธุรกิจ Technology  
Related Services โดยมีบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจ 

  เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000188   

 โฮมเพจ    : http://www.samartcorp.com   

 โทรศพัท ์   : 0-2502-6000 

 โทรสาร    : 0-2502-6186 

 ทุนจดทะเบียน   : 1,342,005,213 บาท (ขอ้มูล  ณ วนัที
  31 ธนัวาคม 2561) 

 ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั   

 จาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายไดท้ังหมด : 1,006,503,910 หุ้น  (ขอ้มูล  ณ วนัที
  31 ธนัวาคม 2561) 

 มูลค่าที
ตราไวต่้อหุ้น  : หุ้นละ  1  บาท 

 

(2) นิติบุคคลที�บริษทัถือหุ้นตั0งแต่ร้อยละ 10 ขึ0นไป 
 รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากขอ้มูลทั
วไปของบริษทัยอ่ย หนา้ 11 
 

 (3) บุคคลอ้างอิง 
 

    นายทะเบียนหุ้น : บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
  ที
ต ังสาํนกังาน : เลขที
 93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ชัน 14 
    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

    

  ผู้สอบบัญชี   : นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ 
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
  4799 
 ที
ต ังสาํนกังาน  : บริษทั สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั 
      เลขที
 193/136 -137  อาคารเลครัชดา  ชัน 33   
      ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศพัท ์ : 0-2264-0777 
 โทรสาร   : 0-2264-0789-90 
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 นักลงทุนสัมพนัธ์  : นายพงษ์เทพ วชัิยกุล 
 อีเมล   : Pongthep.V@samartcorp.com 
  โทรศพัท ์ : 0-2502-6583 
 โทรสาร   : 0-2502-6186 

  
 เลขานุการบริษทัฯ  : นางจิรวรรณ รุจิสนธิ  
 อีเมล   : Jirawan.R@samartcorp.com 
  โทรศพัท ์ : 0-2502-6042 
 โทรสาร   : 0-2502-6043 

 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  : นางสาวนันทนา คะงุ่ย  
 อีเมล   : Nantana.K@samartcorp.com 
  โทรศพัท ์ : 0-2502-6192 
 โทรสาร   : 0-2502-6186 

 
6.2 ข้อมูลสําคญัอื�น  ๆ
 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพิ
มเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
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ส่วนที 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 
 

 7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 
ณ วนัที  29  ธันวาคม  2561  บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  1,342,005,213  บาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั  1,342,005,213  หุน้  มูลค่าหุ้นละ 
1  บาท  ทุนชาํระแลว้  1,006,503,910  บาท  จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด  1,006,503,910  หุน้  
  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

กลุ่มผูถื้อหุน้ทีถือหุน้ของบริษทัฯ สูงสุด   10   รายแรก  มีดงันี 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ ์(1)       426,714,595  42.39 
  - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั (2) 152,432,200   15.14 
  - นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์(3)  126,305,535   12.55 

  - นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์(3)  112,734,960   11.20 
  - นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์(3)   27,238,500     2.71 
  - นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์     5,960,250     0.59 
  - นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์     2,043,150     0.20 
2. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว   52,008,400 5.17 
3. นายทวีฉตัร  จุฬางกูร   25,053,100 2.49 
4. นายอภิศกัดิ  เทพผดุงพร   21,601,500 2.15 

5. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25   18,162,900 1.80 
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED   17,362,700 1.73 
7. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั   11,603,139 1.15 
8. กองทุนเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ   10,894,500 1.08 
9.  กองทุนเปิด บวัหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 10,652,600 1.06 
10. กองทุนเปิดบวัแกว้ 8,556,200 0.85 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก     602,609,634  59.87 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       403,894,276  40.13 

จํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมด    1,006,503,910  100.00 
 

 

หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  28 ธันวาคม 2561 
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(1) บริษัท  วิไลลักษณ์   อินเตอร์เนชันแนล  โฮลดิง  จาํกัด  นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ์  นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์   นางศิริเพ็ญ 
วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์  เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรือง การกาํหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอืน  และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 
247 

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

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
 

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

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

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

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

9,537,956,500 
 

84.22 
82.70 
0.76 
0.27 
0.21 
0.13 
0.13 
0.03 
0.00 

2. นายณัฐพล จุฬางกูร  298,085,100 2.63 
3. นายทวีฉตัร จุฬางกูร  222,544,300 1.97 
4. นายรชต พุ่มพนัธุ์ม่วง  172,350,000 1.52 
5. นางสาวชมกมล พุ่มพนัธุ์ม่วง  89,708,100 0.79 
6. นายสมชาย แซ่อึง  72,961,100 0.64 
7. นายปรีดา อตัวินิจตระการ  27,129,600 0.24 
8. นายอภิศกัดิ เทพผดุงพร  26,826,900 0.24 
9. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั  18,998,150 0.17 
10. นายสุริยา เดชชาญชยัยุทธ  15,621,100 0.14 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  10,482,180,850 92.56 
                        ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       842,242,368 7.44 
                        รวมทงัสิน  11,324,423,218 100.00 

 

หมายเหต ุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  28 ธันวาคม 2561 
(1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน)  บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จํากัด บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด 

(มหาชน) นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จํากัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด 
(มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรือง การกาํหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเข้าลักษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอืน และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
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 (2) เป็นบริษัทโฮลดิง  ซึงบริษัท  วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.14  และครอบครัววิไลลักษณ์
ถือหุ้นร้อยละ 27.25 

(3) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเทลคอม  จํากดั (มหาชน)  สูงสุด  10  รายแรก มีดังน ี

 

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิไลลกัษณ์  (1) 446,081,500 72.18 
 - บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (2) 433,464,590   70.140 
 - บริษทั วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 6,862,300  1.110 
 - นางสุกญัญา   วนิชจกัร์วงศ ์(3) 1,150,000  0.186 
 - นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ์ (3) 1,650,010     0.267 
 - นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ (3) 2,854,600     0.462 
 - นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ (3) 50,000     0.008 
 - บริษทั เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จาํกดั  50,000     0.008 

2. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 29,966,560 4.85 
3. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 18,566,500 3.00 
4. กองทุนผสมบีซีเนียร์สาํหรับวยัเกษียณ 6,368,500 1.03 
5. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั  6,129,300 0.99 
6. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืนฐานเพือการเลียงชีพ 5,794,400 0.94 
7. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ 5,278,800 0.85 
8. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 3,700,500 0.60 
9. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 3,672,100 0.60 
10. นางสาวชมกมล พุ่มพนัธุ์ม่วง 3,396,700 0.55 

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 528,954,860 85.59 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 89,045,140 14.41 

รวมจํานวนหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 618,000,000 100.00 
 
หมายเหต ุ :     ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  ณ  วันที  28  ธันวาคม  2561 

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

(2) เป็นบริษัทโฮลดิง ซึงบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.14  และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้น
ร้อยละ 27.25 

(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
 
 
 
 



แ แสด า า อ ูล ะ ํา   2561 

 
 

 

59 

2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมเทค  จํากดั มีดังน ี
 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

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

รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  2,250,000  100.00 
 
หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 
 (*) เป็นบริษัทจดทะเบียน ดาํเนินธุรกิจเกียวกับการออกแบบและติดตังระบบสือสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14  ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.85 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 3.00 

2.4 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  จํากดั มีดังน ี
 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

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

 

หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 
 (*) เป็นบริษัทดาํเนินธุรกิจบริการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สามารถ 

ทรานส์โซลูชัน จาํกัด คือบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 66.67 
 

 2.5 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท เทด้า  จํากดั มีดังน ี
 

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1. บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั (*)     38,448,707  94.3526 
2. นายธงชยั  เพช็ร์ยิม  2,034,065  4.9916 
3. นายคมกฤษณ์  ไตรวิทยานุรักษ ์  77,457  0.1901 
4. นายอญัญฤทธิ  นิรมร  11,618  0.0285 
5. นายกาํธร  กติติอิสรานนท ์  64,548  0.1584 
6. นางสุกญัญา  วรประสิทธิ  64,547  0.1584 
7. นายภุชพงศ ์ พิศาลบุตร  8,068  0.0198 
8. นางประพิณ  รุจิรวงศ ์  6,455  0.0158 
9. นายบณัฑิต  วนิชชานนัท ์  5,164  0.0127 
10. นายพรเทพ  จนัทร์ศิริวฒันา  5,164  0.0127 
11. นายนพ  สมโพธิ  5,164  0.0127 
12. นางพจนนัท ์ ทองวฒัน ์  3,228  0.0079 
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รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น  (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

รวมผู้ถือหุ้นทถืีอหุ้นสูงสุด 10 รายแรก    40,734,185  99.9612 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  15,815  0.0388 

รวมผู้ถือหุ้นทงัหมด  40,750,000  100.00 
 
หมายเหต ุ :    ข้อมูลจากทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น  ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 
 (*) เป็นบริษัทดาํเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทังแบบสายแขวนบนอากาศ และสาย

เคเบิลใต้ดินแบบครบวงจร  ตังแต่ ออกแบบ  จัดหาอุปกรณ์  ก่อสร้าง  ทดสอบ  และบํารุงรักษา  โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด คือบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน 

 
(1) ใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญเพิมทนุของบริษัทฯ (SAMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 

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

รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  (SAMART-W2) 

ประเภทหลกัทรัพย ์ : ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้

จาํนวนทีออก : 335,429,635  หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

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

ราคาการใชสิ้ทธิ(*) : 14.80  บาทต่อหุน้  เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรับ
สิทธิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  18 พฤษภาคม 2561 

วนัครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  18 พฤษภาคม 2564 

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

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

วนัทีเริมซือ-ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  วนัที  16 พฤศจิกายน 2561 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิทียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจาํนวน 335,429,635  หน่วย    

หมายเหตุ (*)   ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที  2/2562  ประชุมเมือวันที 5 มีนาคม  2562  ได้มีมติให้เสนอต่อทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ในวันที 26  เมษายน 2562  เพือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561ในอัตรา  0.10 
บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกาํไรสุทธิของบริษัทฯ  คิดเป็นจาํนวนเงินทังสินประมาณ  100.65  ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.27  ของกาํไรสุทธิของบริษัทฯ  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ ดาํเนินการปรับราคา
การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 2 (SAMART – W2) เนืองจาก
ข้อกาํหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  ครังที 2 
(SAMART -  W2) ข้อ 6 เงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีกล่าวในข้อ 6.5 คือ  “เมือบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  (ทีได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุน
สะสม สํารองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตังแต่วันแรกทีผู้ ซือหุ้นสามัญจะไม่มี
สิทธิรับเงินปันผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึนเครืองหมาย XD)”  โดยมีรายละเอียดการปรับราคาการใช้สิทธิ   และอัตรา
การใช้สิทธิใหม่สําหรับ SAMART-W2  เป็นดังน ี  
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ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ   :  15  บาทต่อหุ้น 
ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ   :  14.80  บาทต่อหุ้น 
อัตราใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ   :  1  หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ  1  หุ้นสามัญ 
อัตราใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ   :  1  หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ  1.014  หุ้นสามัญ 
วันทีมีผลบังคับ   :  วันที 18 มีนาคม 2562 
 

(2) หุ้นกู้และตัวแลกเงิน 

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561  บริษทัฯ มียอดหนีคงคา้งของหุน้กู ้จาํนวน 1,250  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561  บริษทัฯ ไม่มียอดหนีคงคา้งของตวัแลกเงิน 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกดิจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีเกดิขึนในบริษทัฯ หรือในบริษทั
ย่อย ให้ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก
แผนการลงทุนและการขยายธุรกจิของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
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การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยใหยึ้ดถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

ปี 2561(*) 
(คาํนวณจาก                           

งบการเงินเฉพาะกจิการ) 

ปี 2560  
(คาํนวณจาก                       

งบการเงินรวม) 

ปี 2559 
(คาํนวณจาก                            

งบการเงินรวม) 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้  (บาท) 2.34 (0.94) 0.07 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้  (บาท) 0.10 0.10 0.19 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 4.27 N/A 268.62 

หมายเหต:ุ  (*) บริษัทฯ มีการจัดสรรกาํไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล  โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี 2561  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2562  อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562  ก่อน 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ  
 

ณ วนัที
  31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดงันี�  
 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
 

ประธานกรรมการ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการบริษัทฯ / 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ (1) กรรมการ 
6. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

7. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที
บริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี
ยง 

8. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานกรรมการพฒันาเพื
อความย ั
งยืน /
กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสี
ยง 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์  กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร - กลยทุธ์องคก์ร / กรรมการพฒันา
เพื
อความย ั
งยนื / กรรมการบริหารความเสี
ยง 

10. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม (2) กรรมการบริหาร  / กรรมการพฒันาเพื
อความย ั
งยนื  
 

หมายเหตุ (1)   กรรมการซึ�งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนลโ ฮลดิ)ง จาํกัด ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ  15.14  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั)งหมดของบริษัทฯ  ณ วันที�  31  ธันวาคม 2561 

 (2)   ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2561 
 

จาํนวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที
กาํหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ
 งหนึ
 งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ
นที
อยูใ่นราชอาณาจกัร และเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที
กฎหมาย
กาํหนด  โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที
จะทาํ
หนา้ที
ในการสอบทานความน่าเชื
อถือของงบการเงินของบริษทัฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดประวติัและขอบเขตอาํนาจหน้าที
ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้น หัวข้อ  “รายละเอียดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที"บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และ
เลขานุการบริษทัฯ ”  และ หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”   

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้   

 “นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ สองคนนี�ลงลายมือชื
อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ นาย
เจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ หรือ นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ คนใดคนหนึ
งลงลายมือชื
อร่วมกบันายธีระชยั พงศพ์นางาม หรือ นายธนานนัท ์
วิไลลกัษณ์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษทัฯ  

1.   มีคุณสมบติัที
ไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง  ตลอดจนขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) รวมทั�งขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  
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2. เป็นผูที้
ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื
นที
มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุ้น 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื
อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุ้นโดยรวม 
4. เป็นผูที้
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ  ที
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ  
5. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซื
อสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
6. เป็นผูที้
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที
กรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที
 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ    
นิติบุคคลที
อาจมีความขดัแยง้   ทั�งนี�  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้
เกี
ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที
ปรึกษาที
ไดเ้งินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ  หรือนิติบุคคลที
อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2  ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี

นอ้ง และบุตร  รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที
จะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นที
มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที
มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ
 งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ
 งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษาทางการเงิน ซึ
 ง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ   บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที
มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการที
ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ
 งเป็น
ผูเ้กี
ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  

8.  ไม่ประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนัยกบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที
ปรึกษาที
รับเงินเดือนประจาํ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื
นซึ
 งประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื
นใดที
ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 คือ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที
อยูใ่นตาํแหน่งนานที
สุดเป็นผูอ้อก
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จากตาํแหน่ง กรรมการที
ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะ
ไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ เป็นอยา่งยิ
งและการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที
กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย   

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที"ของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบติัหน้าที
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื
อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที
ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั�งการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ  รวมทั�งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลยทุธ์ที
กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. กาํหนด และทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ของบริษทัฯ รวมทั� งกําหนดให้มีการสื
 อสารให้ทุกคนในองค์กร
ขบัเคลื
อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ และภารกิจของบริษทัฯ ทุกปี รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัสรรทรัพยากร การ
ควบคุมการดาํเนินงานที
เหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี 

5. พิจารณาแต่งตั�งกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดยอ่ย แทนกรรมการที
ออกตามวาระ รวมทั�งพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ที
นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื
อนาํเสนอให้ที
ประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื
อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที
กาํหนด
ไว ้ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันาเพื
อความย ั
งยืน เป็นตน้  สําหรับการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ก่อนที
จะเสนอที
ประชุมผูถื้อ
หุ้นเพื
อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

7. พิจารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทัฯ    รวมทั�งพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที
เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัให้มีการทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ   และลงลายมือชื
อเพื
อ
รับรองงบการเงินดงักล่าว   เพื
อนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื
อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนที
เหมาะสม ก่อนนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุ้น ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี เพื
อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ที
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�งดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี
ยง  

11. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี เพื
อให้เชื
อมั
นไดว้่าบริษทัฯ ไดมี้การรับผิดชอบต่อผู ้
มีส่วนเกี
ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหน้าที
ในการแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยมิชกัช้า  ถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลที
เกี
ยวขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบับริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย 

13. กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื
อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที

บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

14. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ
งแวดลอ้ม 
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นอกจากนั�น  บริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งโปร่งใส และมี
คุณธรรม  ปฏิบติัหนา้ที
ตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซื
อสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั และรอบคอบ  เพื
อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ได้
เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
 

  การมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ (Delegation of Authorities)  ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึ
 งเริ
มใช้ตั�งแต่ปี 2538   โดยกาํหนด
อาํนาจอนุมติัวงเงินสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ไดแ้ก่  งานการเงิน/บญัชี/งบประมาณ   
งานทรัพยากรบุคคล   งานจดัซื�อ/จดัหา   งานบริหารงานทั
วไป/ธุรการ  งานดา้นการตลาด  และงานประชาสัมพนัธ์  โดยบริษทัฯ 
ไดป้รับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัในเรื
องดงักล่าวเพื
อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมาโดย
ตลอด ทั�งนี�  นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัเรื
 องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการฉบบัล่าสุดไดรั้บอนุมติัจากที
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั� งที
 12/2559 ซึ
 งประชุมเมื
อวนัที
 22 ธนัวาคม 2559 โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที
 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 
 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษทัฯ  

1. อนุมติังบประมาณประจาํปีและแผนธุรกิจของบริษทัฯ  
2. อนุมติัการก่อภาระผกูพนัทางการเงินของบริษทัฯ   เช่น  การทาํสญัญากูเ้งิน  การคํ�าประกนัหนี�   
3. อนุมติัโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ 
4. อนุมติัการเปิดบริษทัใหม่ 
5. อนุมติัการซื�อหรือจาํหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัฯ  ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
6. อนุมติัการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนัของบริษทัฯ  ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
7. อนุมติันโยบายการเพิ
มอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปี 
8. อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ  
9. อนุมติัการเปิดหรือปิดบญัชีกบัธนาคารต่างๆ 
10. อนุมติัการแต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ย 
11. อนุมติัการแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที
ออกตามวาระ 

 

ทั�งนี�   คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีหน้าที
ในการอนุมติัการดาํเนินรายการต่างๆ  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้งกาํหนด   
 

นอกจากนั�น  เนื
องจากบริษทัฯ มีลกัษณะเป็น Holding Company  จึงไดแ้สดงข้อมูลของกรรมการในบริษทัย่อยที"ประกอบธุรกิจหลัก 
ณ วนัที"  31  ธันวาคม  2561   จํานวน  5  บริษทั    ดงันี�    
 

1) คณะกรรมการบริษทั  สามารถ  ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) (“SDC”) ประกอบด้วย  
 

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

/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (1)    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี
ยง 
5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  (1)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /  ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง   
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6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์(1)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  /  ประธานกรรมการพฒันาเพื
อความย ั
งยนื / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี
ยง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

7. นายธีระชยั พงศพ์นางาม (1) (2) กรรมการ  
หมายเหตุ   (1)   เป็นตัวแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใ หญ่ที�ถือหุ้นใ นบริษัทร้อยละ 

82.70 
 (2)   ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2561 

 

2) คณะกรรมการบริษทั  สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) (“SAMTEL”) ประกอบด้วย  
 
 

  1.  พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  2.  นายวิชยั โภคาสมัฤทธิi   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  3.  น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  4.  นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์ (1) กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  5.  นายศิริชยั รัศมีจนัทร์  กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
  6.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (2) กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี
ยง 

  7.  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (2) กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที
บริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี
ยง 

  8.  นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ (2) กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี
ยง 
  9.  นายจง ดิลกสมบติั(2) กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี
ยง / กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ / ประธานกรรมการพฒันาเพื
อความย ั
งยนื    
หมายเหตุ  (1) เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 4.85   

 (2)   เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นใน SAMTEL 
ร้อยละ 70.14 

 

3) คณะกรรมการบริษทั  สามารถคอมเทค จํากัด (“SCT”) ประกอบด้วย  
 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  กรรมการ 
3. นายจง ดิลกสมบติั กรรมการ 
4. นายพรชยั กรัยวิเชียร กรรมการ 

5. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช กรรมการ 

6. นายสุชาติ  ดวงทวี กรรมการ 
 

4) คณะกรรมการบริษทั  แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด (“CATS”) ประกอบด้วย  
  

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
3. นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการ 
4. นายธีรภทัร             กุลกิจกาํจร กรรมการ 
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5) คณะกรรมการบริษทั  เทด้า จํากัด (“TEDA”) ประกอบด้วย  
  

1. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการ 
3. นายธงชยั  เพช็ร์ยิ�ม กรรมการ 
4. นายครองเกียรติi  อุดมรัตนชยักุล กรรมการ 

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ   และบริษทัย่อยที"ประกอบธุรกิจหลัก ประจําปี 2561 
    
 

รายชื"อ 

จํานวนครัGงที"เข้าร่วมประชุม / จํานวนครัGงที"ประชุม 

บมจ. สามารถ 
คอร์ปอเรชั"น 

   (SAMART) 

บมจ. สามารถ  
ดจิิตอล 
(SDC) 

บมจ. สามารถ  
เทลคอม 

(SAMTEL) 

บจก. สามารถ 
คอมเทค 
(SCT) 

บจก. แคมโบเดยี แอร์ 
ทราฟฟิค เซอร์วสิ 

(CATS) 

บจก. เทด้า 
(TEDA) 

1. ดร. ทองฉตัร     หงศล์ดารมภ ์ 8/8 - - - - - 

2. นายประดงั        ปรีชญางกูร 8/8 - - - - - 

3. นายเสรี              สุขสถาพร 8/8 - - - - - 

4. นายปริญญา       ไววฒันา    7/8(1) - - - - - 

5. นางศิริเพญ็          วิไลลกัษณ์  8/8 - - - - - 

6. นายศิริชยั            รัศมีจนัทร์ 8/8  -      7/7 - - - 

7. นายเจริญรัฐ         วิไลลกัษณ์ 8/8 7/7      7/7 7/8(2) 4/4 - 

8. นายวฒัน์ชยั          วิไลลกัษณ์ 8/8 7/7      7/7 8/8 4/4 - 

9. นายปิยะพนัธ์    จมัปาสุต - 7/7  - - - - 

10. ดร. โชติวิทย ์   ชยวฒันางกูร - 7/7      - - - - 

11. นายคนัธิศ       อรัณยกานนท ์ - 7/7 - - - - 

12. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  6/8(2) -        6/6(2) - - 8/8 

13. นายจง              ดิลกสมบติั - - 7/7 7/8(2) - - 
14. นางสุกญัญา     วนิชจกัร์วงศ ์ - 7/7 - - - - 
15. พลเอกสมัพนัธ์   บุญญานนัต ์ - - 7/7 - - - 
16. นายวิชยั โภคาสมัฤทธิi   - - 7/7 - - - 
17. น.ส. รพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ - -   6/6(2) - - - 

18. นายขจรวฒิุ ตยานุกรณ์  - -  5/5(1)      - - - 
19. นายพรชยั           กรัยวิเชียร - - -   7/8(2) - - 
20. น.ส.โชติกา   กาํลูนเวสารัช - - - 8/8 - - 

21. นายสุชาติ           ดวงทวี - - -   6/8(2) - - 
22. นายธีระชยั    พงศพ์นางาม 1/1(3) 1/1(3) - - 4/4 8/8 
23. นายธีรภทัร        กุลกิจกาํจร - - - - 4/4 - 

24. นายธงชยั   เพช็ร์ยิ�ม - - - - - 8/8 

25. นายครองเกียรติi  อุดมรัตนชยักุล - - - - - 8/8 
 

หมายเหตุ   (1) ติดภาระกิจสาํคัญ 
 (2) ติดภาระกิจสาํคัญอยู่ต่างประเทศ 
    (3) ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมื�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2561 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

 

 

70 

ทั�งนี�   สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกบัประวติักรรมการของบริษทัดงักล่าวไดใ้น เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ  
เจ้าหน้าที"บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ” และหัวขอ้  “รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที"
บริหาร และเลขานุการบริษทั ของบริษทัย่อยที"ประกอบธุรกิจหลักของบริษทัฯ”  

 8.2 ผู้บริหาร 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7  ชุด คือ คณะกรรมการบริษทัฯ  (Board of  Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี
ยง (Risk Management Committee)   และคณะกรรมการพฒันาเพื
อความย ั
งยืน  (Sustainable Development Committee)   โดยมี
แผนผงัองคก์รและรายชื
อคณะเจา้หนา้ที
บริหารของบริษทัฯ  ณ วนัที
 31  ธนัวาคม  2561   ดงันี�  

 

   แผนผังองค์กรของบริษทัฯ  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ประธานสายธุรกิจ 
ICT Solution and Service 

ประธานสายธุรกิจ 
Digital 

ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานสายธุรกิจ 
Call Center 

ประธานสายธุรกิจ 
Technology Related Services 

ประธานสายธุรกิจ 
Utilities and Transportations 

รองประธานกรรมการบริหาร  - กลยทุธ์องคก์ร 
(Corporate Strategy) 

เลขานุการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี
ยง 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพื
อความย ั
งยนื 

หมายเหตุ   ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชี อยู่ภายใ ต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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คณะเจ้าหน้าที"บริหารของบริษทัฯ  ประกอบด้วย 
1.      นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์            ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 
2.  นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายธุรกิจ Digital / รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / 

รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportations / รักษาการประธานสายธุรกิจ 
Technology Related Services 

3. นายจง    ดิลกสมบติั กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจ ICT Solution and  Service 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - กลยทุธ์องคก์ร (Corporate Strategy)   
5.     นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
6.     นางสาวนํ�าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 
แผนผงัองค์กรและรายชื"อผู้บริหารของบริษทัย่อยที"ประกอบธุรกิจหลัก จํานวน 5 บริษทั  ดงันีG 
               
1) บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน)  
 

แผนผงัองค์กรบริษทั  สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:    หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงิน อยู่ภายใ ต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

คณะเจ้าหน้าที"บริหารบริษทั  สามารถ ดจิิตอล จํากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วย 
1. นายวฒัน์ชยั           วิไลลกัษณ์  ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร และรักษาการหวัหนา้สายธุรกิจ Mobile 
2. นางสุกญัญา           วนิชจกัร์วงศ ์ รักษาการหวัหนา้สายธุรกิจ Non-Mobile 
3. นายสุชาติ              ศาสตร์ประเสริฐ     ผูอ้าํนวยการฝ่าย Network Community 
4. นางสาวสิรินทรา     สายพวรรณ์    ผูอ้าํนวยการฝ่าย Digital Network 
5. นางสุมลทิพย ์        ศรีเมฆ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
6. นายหิรัญ               พนัธ์ุบา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี
ยง 

ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพื
อความย ั
งยนื 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

Non - Mobile Business 
 

Mobile Business 
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2) บริษทั  สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)  
 
                                         แผนผงัองค์กรบริษทั  สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                

 

หมายเหตุ:    ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใ ต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

        คณะเจ้าหน้าที"บริหารของบริษทั  สามารถเทลคอม  จํากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วย 

1. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 
2. นายจง  ดิลกสมบติั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3.   นายพรชยั           กรัยวิเชียร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื
อสารโทรคมนาคม 
4. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 
5. นายสุชาติ         ดวงทวี  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายธุรกิจแอปพลิเคชั
นสนบัสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ 
6. นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์(*) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บริหารการเงินและลงทุนสมัพนัธ์ 
7. นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

หมายเหตุ:  (*)   นายดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์ ได้รับการแต่งตั)งให้ดาํรงตาํแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ 
เมื�อวันที� 1 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจ 
เทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

(Enhanced Technology 
Solutions) 

ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษทั  

เลขานุการบริษทั 

สายธุรกิจ 
 โครงสร้างเครือข่าย 

การสื
อสารโทรคมนาคม 
(Network Solutions) 

สายธุรกิจแอปพลิเคชั
น
สนบัสนุนดา้น 

การประกอบธุรกิจ 
(Business Application) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี
ยง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการพฒันา 
เพื
อความย ั
งยนื 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 
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3) บริษทั  สามารถคอมเทค จํากัด  

 
แผนผงัองค์กรบริษทั  สามารถคอมเทค จํากัด 

 
 
 
 
  
 
 
 

คณะเจ้าหน้าที"บริหารของบริษทั  สามารถคอมเทค จํากัด   ประกอบด้วย 
1. นางสาวโชติกา กาํลูนเวสารัช กรรมการผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
2. นายดนยัศกัดิi  คนซื
อ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
3.   ดร. กร   วจันะภูมิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตั�งและซ่อมบาํรุง 
4. นายสุชาติ ดวงทวี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน 

 
4) บริษทั  แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด  

 
แผนผงัองค์กรบริษทั  แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด  

 
 
 
 
  
 
 
 

 

คณะเจ้าหน้าที"บริหารของบริษทั แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด ประกอบด้วย 
1.  นายธีรภทัร กุลกิจกาํจร  กรรมการผูจ้ดัการ 

   2.  นายสายชล พึ
งสกุล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 
   3.  นายเกริกชยั ทะนนท ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
   4.  นางสาวศิริพร แจ่มนุช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   5.  นางสาวกมลรัตน์ จั
นมี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

6.  นายกมล คงแสง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายขาย 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายติดตั�งและซ่อมบาํรุง 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
บญัชีและการเงิน 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายปฏิบติัการ 

 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรม 
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5) บริษทั เทด้า จํากัด  
 

แผนผงัองค์กรบริษทั  เทด้า  จํากัด  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะเจ้าหน้าที"บริหารของบริษทั  เทด้า  จํากัด ประกอบด้วย 
1.  นายธงชยั    เพช็ร์ยิ�ม  กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นายครองเกียรติi    อุดมรัตนชยักุล ผูจ้ดัการทั
วไป 

   3.  นายชาญชยั   ทิพยธ์นทรัพย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
   4.  นายชยัธวชั   รัตนวิมล  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ #1 (ระบบสายไฟฟ้าใตดิ้น) 
   5.  นายวิชยั   อศัวภูษิตกุล ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ #2  (สถานีไฟฟ้าแรงสูง) 

6.  นายกิตติคุณ   เจือกิจกาํจร  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ #3  (สายส่งไฟฟ้าแรงสูง) 
7. นางสาววรรณรัตน์   จนัพิรกุล  ผูจ้ดัการฝ่ายงานสนบัสนุน 

 
 

ทั�งนี�   สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกบัประวติัผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และบริษทัย่อยที
ประกอบธุรกิจหลกัได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ 
“รายละเอียดกรรมการ   เจ้าหน้าที"บริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุม  ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน   ผู้ที"
ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  และเลขานุการบริษทัฯ ” 

8.3 ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ   ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทํา
บัญชี    และเลขานุการบริษทัฯ 

   

1)        ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  
นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์   ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ซึ
 งบุคคลดงักล่าวเป็นผูที้
มีคุณสมบติั ครบถว้น เหมาะสมใน
การดาํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

2) ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 
นางสาวนํ�าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์  ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  ซึ
 งบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้าํบญัชีที
มีคุณสมบติัและเงื
อนไข
ของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

 

3)       เลขานุการบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูที้
มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที
เหมาะสมเสนอต่อที
ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื
อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งเป็นเลขานุการบริษทัฯ   เพื
อเป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยที
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที
 9/2557 ซึ
 งประชุมเมื
อวนัที
 19 ธนัวาคม 2557 ไดมี้
มติอนุมติัแต่งตั�งนางจิรวรรณ  รุจิสนธิ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ โดยมีผลตั�งแต่วนัที
 19 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป 

ผูจ้ดัการทั
วไป 

 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหารโครงการ #2 

(สถานีไฟฟ้าแรงสูง) 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายงานสนบัสนุน 

 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการตลาด 

 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหารโครงการ #1 
(ระบบสายไฟฟ้าใตดิ้น) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหารโครงการ #3 
(สายส่งไฟฟ้าแรงสูง) 
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ทั�งนี�   สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกบัผูที้
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูที้
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทัฯ ได้ใน เอกสารแนบ 1  หัวขอ้  “รายละเอียดกรรมการ   
เจ้าหน้าที"บริหาร   ผู้มีอํานาจควบคุม  ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ที"ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี   และเลขานุการบริษัทฯ   ” และ หัวขอ้  “หน้าที"ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษทัฯ” 
 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที
เหมาะสม เทียบเคียง
ไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ และเพียงพอที
จะรักษากรรมการที
มีคุณสมบติั
ที
ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที
ไดรั้บมอบหมายหนา้ที
และความรับผิดชอบเพิ
มขึ�นในคณะกรรมการชุดยอ่ย  จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ
ม
ตามปริมาณความรับผิดชอบที
เพิ
มขึ�น  ซึ
 งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบื�องตน้  
แลว้นาํขอ้มูลที
ไดเ้สนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื
อพิจารณา  ก่อนนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื
ออนุมติั  

• ค่าตอบแทนกรรมการที"ไม่เป็นผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ย  ค่าเบี�ยประชุม   และบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื
นๆ ซึ
 งเบี�ยประชุมดงักล่าว
จะได้รับอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุ้น  และจ่ายเฉพาะกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมเท่านั�น  โดยในคณะกรรมการบริษทัฯ   และ
คณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการทุกคนจะไดเ้บี�ยประชุมเท่ากนั   ในขณะที
ประธานกรรมการจะไดเ้ป็น  2  เท่าของกรรมการ
ท่านอื
น   สาํหรับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   ประธานกรรมการจะได้
มากกวา่กรรมการท่านอื
นร้อยละ 33.33  ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง  และคณะกรรมการพฒันา
เพื
อความย ั
งยืน   ไม่มีการจ่ายค่าเบี� ยประชุมแต่อย่างใด  เนื
องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารของ  
บริษทัฯ   สาํหรับบาํเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรที
อยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั   และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ     ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม 

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2561 ที
ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7.0  ลา้นบาท โดย
กาํหนดค่าเบี�ยประชุมสาํหรับกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดดงันี�  

คณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ        
-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั� ง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  ประธานกรรมการ  จาํนวน 20,000 บาทต่อครั� ง 
-  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครั� ง 

• นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด    
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที
เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั  โดยจะคาํนึงถึงภาระหน้าที
  ความ
รับผิดชอบ  ซึ
 งเชื
อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ทั�งนี�  เพื
อสามารถ
จูงใจ และรักษาบุคลากรที
มีคุณภาพไวไ้ด ้
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ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที
แน่นอน  โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ซึ
 งจะมีการชี�แจงหลกัเกณฑใ์ห้
ทราบล่วงหน้า ก่อนที
จะประเมินผลในปลายปี   โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอนุมติัต่อไป 

• นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที"บริหาร (CEO) 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที
บริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที
บริหารประจาํปี โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละ
ท่านจะเป็นผูป้ระเมิน เพื
อนาํผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที
บริหาร ซึ
 งมี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี�  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที"บริหาร 
 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที"  
(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อื
น  เช่น 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

เพื
อจูงใจและรักษาประธานเจา้หน้าที
บริหาร
ที
มีความรู้ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสัGน 
(Shor t Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพื
อเป็นรางวลัตอบแทนตามความสําเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายแผนงานที
ได้กาํหนดไว้
ประจาํแต่ละปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 
(Long Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน
รูปแบบการให้สิทธิi ซื�อหุ้น (Stock 
Option)* และเงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
ในส่วนที
บริษทัฯ จ่ายสมทบเพิ
มขึ�นตาม
อายงุาน 

• เพื
อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที

บริหารที
มีความรู้ความสามารถ 

• เพื
อให้ผลประโยชน์ของประธาน
เจา้หนา้ที
บริหารสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

• เพื
อส่งเสริมการสร้างความเติบโตและ
มูลค่าเพิ
มให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

 

หมายเหตุ *การให้สิทธิซื�อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาเมื
อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที
เหมาะสม 
 

ในปี 2561 บริษัทฯ  ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง  ๆให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที"ประกอบธุรกิจหลัก มี
รายละเอียดดงันีG 

1. ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ  และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทัฯ  สําหรับปี 2561  

1.1) ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษทัฯ   
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• กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั"น จํากัด (มหาชน)  

รายชื"อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนอื"น  ๆ 

ค่าเบีGยประชุม(1)
 (บาท) 

เงนิบําเหน็จ 

กรรมการ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 
ที"กรรมการแต่ละ

ท่านได้รับ  
(บาท) 

กรรมการ
บริษทัฯ (2) 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด
ค่าตอบแทน 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
       ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

240,000 75,000 - 80,000 - 395,000 - 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
       รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ    

120,000 150,000 45,000 60,000 - 375,000 - 

3. นายเสรี  สุขสถาพร  
 กรรมการ / กรรมการอิสระ 

120,000 75,000 60,000 60,000 - 315,000 - 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์  
กรรมการ 

120,000 - - - - 120,000 - 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

120,000 - - - - 120,000 - 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

120,000 - - - - 120,000 - 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
กรรมการ 

120,000 - 45,000 - - 165,000 - 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 - 45,000 - - 150,000 - 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 
กรรมการ 

90,000(3) - - - - 90,000 - 

10. นายประชา  พทัธยากร 
กรรมการ 

90,000(4) - - - - 90,000 - 

11. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
       กรรมการ 

15,000(5) - - - - 15,000 - 

รวม 1,260,000 300,000 195,000 200,000 - 1,955,000 - 
 

หมายเหตุ (1) ไม่มีการจ่ายเบี )ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื�อ
ความยั�งยืน เนื�องจากกรรมการใ นคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ� งจะไ ด้รับค่าตอบแทนใ นฐานะ
ผู้บริหาร 

  (2) ค่าเบี )ยประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ�งในปี 2561  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  จาํนวน 
8 ครั)ง  

(3)  จาํนวนค่าเบี )ยประชุมไม่เท่ากัน เนื�องจากจาํนวนครั)งในการเข้าร่วมประชุมที�แตกต่างกัน  
(4)  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื�อวันที�  1 ตุลาคม 2561 
(5)  ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมื�อวันที�  13 พฤศจิกายน 2561 
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1.2) ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทัฯ  
 

 

 

หมายเหตุ       (1)  แสดงเงินเดือน โ บนัส และกองทุนสาํรองเลี )ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที�ได้รับจาก
บริษัท  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) เท่านั)น   ในปี 2561 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจาํนวน  4 
ท่าน โ ดยนับรวมนายประชา พัทธยากร ซึ�งลาออกจากการเป็นผู้บริหาร ตั)งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2561  ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถอคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน)  และมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร  3 ท่าน  
รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ  สาํหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกจาํนวน 2 ท่าน  ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ�งมีรายละเอียดดังนี ) 
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกัด 
 - นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์  ไ ด้รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) และ

บางส่วนจากบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน)  
(2 ) บริษัทฯ สมทบกองทุนสํารองเลี )ยงชีพใ นอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนใ ห้แก่กรรมการบริหารและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน    
                     

2.    ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัย่อยที"ประกอบธุรกิจหลัก สําหรับปี 2561 
 

2.1) ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

• กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษทั  สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) 

    
รายชื"อกรรมการ 

ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนอื"น  ๆ 
ค่าเบีGยประชุม (บาท) 

เงนิบําเหน็จ 

กรรมการ 
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน 
ที"กรรมการแต่
ละท่านได้รับ 

(บาท) 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ 

กรรมการ 
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
1.   นายปิยะพนัธ์      จมัปาสุต 
      ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

210,000 75,000 - - - 285,000 - 

2.   ดร. โชติวิทย ์     ชยวฒันางกูร  
      กรรมการอิสระ 

105,000 150,000 60,000 60,000 - 375,000 - 

3.   นายคนัธิศ        อรัณยกานนท ์ 
      กรรมการอิสระ 

105,000 75,000 45,000 80,000 - 305,000 - 

4.   นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์   
      กรรมการ 

105,000 - - - - 105,000 - 

5.   นายวฒัน์ชยั     วิไลลกัษณ์ 
      กรรมการ  

105,000 - - - - 105,000 - 

6.   นางสุกญัญา     วนิชจกัร์วงศ ์ 
      กรรมการ 

105,000 - 45,000 60,000 - 210,000 - 

7.  นายประชา  พทัธยากร 
กรรมการ 

75,000(1) - - - - 75,000 - 

8.   นายธีระชยั     พงศพ์นางาม  
      กรรมการ 

15,000(2) - - - - 15,000 - 

รวม 825,000 300,000 150,000 200,000 - 1,475,000 - 

        หมายเหตุ  (1)  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื�อวันที�  1 ตุลาคม 2561 โ ดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งมีการประชุม 5 ครั)ง              

ค่าตอบแทน จํานวนราย  จํานวน  (บาท) 

เงินเดือน (1) 9   23,516,000 

โบนสั (1) 9   2,312,500 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (1) (2) 9      2,126,600 
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             (2)   ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมื�อวันที�  13 พฤศจิกายน 2561 

• ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของผู้บริหารของบริษทั  สามารถ ดจิิตอล จํากัด  (มหาชน) 
 

ค่าตอบแทน  จํานวนราย จํานวน (บาท) 
เงินเดือน  6 11,599,000 
โบนสั 6 556,380 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (*)  6 888,400 

 

หมายเหตุ ( *)  SDC  สมทบกองทุนสาํรองเลี )ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหาร ตามอายุงาน        

 
2.2)   ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษทั  สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)   
 

รายชื"อกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนอื"น  ๆ

ค่าเบีGยประชุม(*) (บาท) 
เงนิบําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมค่า 
ตอบแทนที"
กรรมการ 

แต่ละท่านได้รับ 
(บาท) 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน 

1. พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต ์
     ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

210,000 75,000 - 60,000 75,000 420,000 - 

2. นายวิชยั  โภคาสมัฤทธิi   
    กรรมการ / กรรมการอิสระ 

105,000 150,000 60,000 45,000 50,000 410,000 - 

3. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ 
   กรรมการ / กรรมการอิสระ 

90,000 60,000 45,000 45,000 50,000 290,000 - 

4. นายขจรวฒิุ  ตยานุกรณ์ 
    กรรมการ 

75,000 - 45,000 - 50,000 170,000 - 

5. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
   กรรมการ 

105,000 - 45,000 - 50,000 200,000 - 

6. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
   กรรมการ 

105,000 - - - 50,000 155,000 - 

7. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
    กรรมการ 

105,000 - - - 50,000 155,000 - 

8. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 
    กรรมการ 

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

9.  นายจง  ดิลกสมบติั  
    กรรมการ 

105,000 - 45,000 - 50,000 200,000 - 

รวม 990,000 285,000 240,000 150,000 475,000 2,140,000 - 

 
หมายเหตุ (*) ไม่มีการจ่ายเบี )ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื�อความ

ยั�งยืน เนื�องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ�งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
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• ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท  สามารถเทลคอม จํากัด 
(มหาชน)  

 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน (บาท) 
เงินเดือน 5 23,316,000 
โบนสั 5 3,387,250 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ(*) 5 1,971,600 

หมายเหตุ (*)  SAMTEL สมทบกองทุนสํารองเลี )ยงชีพใ นอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนใ ห้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน          

  
2.3)   ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการบริษทั  สามารถคอมเทค จํากัด  (“SCT”)  

• ไม่มีการจ่ายค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการสาํหรับ SCT  เนื
องจากกรรมการดงักล่าวไดค้่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

• ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของผู้บริหารของ SCT 
 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน (บาท) 

เงินเดือน(1)  4 9,207,600 
โบนสั(1)  4 1,534,600 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (1) (2) 4 794,760 

    หมายเหตุ (1)  แสดงเงินเดือน โ บนัส และกองทุนสาํรองเลี )ยงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารเฉพาะส่วนที�ได้รับ
จากบริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด เท่านั)น โ ดยในปี 2561 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จาํนวน 3 ท่าน 
รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด สําหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีก 1 
ท่าน คือ นายสุชาติ ดวงทวี รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 

 (2)  SCT  สมทบกองทุนสํารองเลี )ยงชีพใ นอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนใ ห้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน         

              
2.4)   ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการบริษทั แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จํากัด  (“CATS”)  

• ไม่มีการจ่ายค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการสาํหรับ CATS เนื
องจากกรรมการดงักล่าวไดค้่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

• ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของผู้บริหารของ CATS 

ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน  (บาท) 

เงินเดือน(1)  6 11,719,872 
โบนสั(1)  6 2,930,122 

 

หมายเหตุ (1)  แสดงเงินเดือน และโ บนัส จ่ายโ ดย CATS  เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจาํนวนเงิน USD 
366,264 และ USD 91,566 ตามลาํดับ หรือประมาณ 11,719,872 บาทและ 2,930,122 บาท ตามลาํดับ 

     
2.5)   ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของกรรมการบริษทั เทด้า จํากัด  (“TEDA”)  

• ไม่มีการจ่ายค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการสาํหรับ TEDA เนื
องจากกรรมการดงักล่าวไดค้่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

• ค่าตอบแทนที"เป็นตัวเงนิ และค่าตอบแทนอื"น  ๆของผู้บริหารของ TEDA 
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ค่าตอบแทน จํานวนราย จํานวน  (บาท) 
เงินเดือน  7 14,244,000 
โบนสั 7 2,530,000 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (*)  7   352,000 

 

หมายเหตุ (*)  TEDA สมทบกองทุนสํารองเลี )ยงชีพใ นอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนใ ห้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร ตามอายุงาน    

   
 8.5 บุคลากร  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจาํนวนพนกังานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที
ผา่นมา  โดยสามารถแยกจาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจไดด้งัต่อไปนี�  
 

สายธุรกิจ 
จํานวนพนักงาน  (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.  Digital  1,027      698(*) 593(*) 

2.  ICT Solution and Service 1,277 1,311 1,298 

3. Call Center 2,343 1,861 1,954 

 4.     Utilities and Transportations 537 579 618 

 5.     Technology Related Services 322 379 251 

รวม 5,506 4,828 4,714 
 

หมายเหตุ    (*)  จาํนวนพนักงานลดลง  เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ และการดาํเนินธุรกิจของสายธุรกิจ Digital 
  

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ"งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลีGยงชีพ และค่าตอบแทนอื"น  ๆ ในช่วงระยะเวลา 3  ปีที"ผ่านมา   ซึ"งมีรายละเอียดดงันีG 

            (หน่วย : ล้านบาท) 
 

ประเภทการจ่าย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 เงินเดือน(*)   1,560.79 1,519.41 1,400.18 

 โบนสั(*)      120.94 119.76 116.12 

 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ(*)   57.81 60.35 58.8 

 อื
นๆ (ค่าทาํงานล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือพิเศษ  และ    
 ค่าคอมมิชชั
น)   

108.00 112.29 101.92 

 

หมายเหตุ    (*)  ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลัก  ได้แก่ SDC, SAMTEL, SCT, CATS และ 
TEDA เนื�องจากได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวแล้ว 

 

 นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที
มีคุณค่าและเป็นปัจจยัสําคญันาํบริษทัไปสู่ความสําเร็จในการเป็นบริษทัโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีและดิจิตอลชั�นนาํ  บริษทัฯ จึงกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที
มุ่งเน้นดา้นการเพิ
มประสิทธิภาพการ
บริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจในยคุดิจิตอล โดยเริ
มตั�งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงั 
เพื
อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขนัและการเปลี
ยนแปลงต่างๆให้สอดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกิจและวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนนาํ
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้นศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอยา่งต่อเนื
อง ให้สอดคลอ้งกบั
การดาํเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร เพื
อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษทัฯ อย่างต่อเนื
องและย ั
งยืน รวมทั�ง
รองรับธุรกิจใหม่  
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1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เพื
อตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเนน้ที
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ ดงันี�  

• นโยบายวเิคราะห์อัตรากําลัง     
เพื
อสนบัสนุนให้สายธุรกิจและองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ได้มีการใช้เครื
 องมือและตวัชี� วดัต่างๆในการวางแผน
อตัรากาํลงั Manpower Planning อยา่งเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบติังาน Workload เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพในการ
บริหารและพฒันาบุคลากรและคุม้ค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั�งมีการออกแบบโครงสร้างองคก์รและตาํแหน่งอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจใหม่ เพื
อบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาํไปสู่การบรรลุพนัธกิจของ  
บริษทัฯ ต่อไป 

 

• นโยบายการสรรหาและคดัเลือก  
การสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื
อให้ไดบุ้คลากรที
มีคุณภาพและเหมาะสมเป็นสิ
งที
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัอยา่งต่อเนื
อง บริษทัฯ 
จึงมีนโยบายเขา้ร่วมมหกรรมรับสมคัรงานกบัสถาบนัและองคก์รต่างๆ  การจดักิจกรรมรับสมคัรงานตามมหาวิทยาลยัชั�นนาํ 
เพื
อสร้างภาพลกัษณ์ที
ดีของบริษทัฯต่อสถาบนัและมหาวิทยาลยัชั�นนาํต่างๆ รวมทั�งองคก์รชั�นนาํและสื
อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
สําหรับนโยบายการคดัเลือก บริษทัฯ ให้ความสําคญักับการคดัเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
คุณลกัษณะที
เหมาะสมกบังาน ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อหนา้ที
และเป็นคนดี การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรจะดาํเนินการ
ผ่านการพิจารณาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานตน้สังกดั ผูเ้ชี
ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั�นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื
อให้การคดัเลือกเป็นไปอยา่งโปร่งใส และวิเคราะห์แลว้ว่ามีความเหมาะสม รองรับธุรกิจใหม่ รวมทั�งใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
และเครื
 องมือที
ทนัสมยัมาสนับสนุน โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั�นๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพที
กลุ่มบริษทั
สามารถ และจะนาํไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ั
งยนืของบริษทัฯ ต่อไป 

 

• นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
บริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานอยา่งเป็นธรรม รวมทั�งเป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ของทุกสาย
ธุรกิจ โดยนาํระบบตวัชี� วดัผลการปฏิบติังาน(KPIs) จากเป้าหมายขององคก์รลงสู่ระดบัหน่วยงานและบุคคล ที
สอดคลอ้งกบั
แผนธุรกิจ ควบคู่กบัการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดบั Corporate Competency รวมทั�งนาํระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน SAP Success Factor ที
ทนัสมยัและเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในองคก์ร เพื
อสามารถตรวจสอบและบริหารผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนักงาน โดยนาํผลลพัธ์ไปใช้ในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื
อง เพื
อนาํไปสู่การบรรลุ   
พนัธกิจของบริษทัฯ อยา่งย ั
งยนืต่อไป 

 

• นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
บริษทัฯ นาํเทคโนโลยีดิจิตอลที
ทนัสมยัมาประยกุตใ์ช้ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื
อสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดตน้ทุน ถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสมคัรงานออนไลน์ ในการสรรหา
และคดัเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบติังาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจดัการขอ้มูล
ความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual 
Development Plan) เพื
อการบริหารและวางแผนพฒันา ทรัพยากรบุคคลไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆ นี�  ไปใช้สนบัสนุนการตดัสินใจและ
การกาํหนดนโยบายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้องคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ั
งยืนและเป็นผูน้าํธุรกิจดิจิตอล
ต่อไป 
 

• นโยบายสวสัดกิารและผลตอบแทน    
บริษทัฯมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา และเหมาะสมกบัระดบัหนา้ที
ความรับผิดชอบของ
ตาํแหน่งให้สอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสภาวะเศรษฐกิจ เพื
อกาํหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวสัดิการต่างๆ ตามตาํแหน่ง ความรับผิดชอบ ทกัษะ สอดคลอ้งกบัความสามารถของพนกังานในทุกระดบัภายในองค์กร 
รวมทั� งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั� งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั� งนี�  เพื
อให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการที
เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขนักบับริษทัชั�นนาํ
อื
นๆ ได ้
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• นโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร  
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานทุกระดบั รวมทั�ง
การสื
อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื
อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี
ยนแนวคิดมุมมอง 
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนําผลลัพธ์ที
ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ
งขึ�น ในชื
อโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box” 

 

นอกจากนั�นบริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัทุกระดบัภายในองค์กรระหว่างผูบ้ริหารและ
พนกังาน รวมทั�งไดส่้งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รให้
เกิดการประสานงานและการทาํงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ในปีที
ผ่านมา บริษทัฯ จึงจดัทาํกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น 
Management Meeting ปีละ 2 ครั� ง การจดักิจกรรมเพื
อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ต่างๆ 
ในทุกระดบัขององคก์ร เช่น กิจกรรมเชื
อมความสัมพนัธ์ภายในองคก์รต่างๆ และชมรมกีฬา ชมรมทาํความดี (D-Club) และ
ชมรมอื
นๆ ฯลฯ 

 
2. นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งอย่างต่อเนื
อง เพื
อ
ตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื
อรองรับการขยายตวัของธุรกิจดิจิตอลทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
บริษทัฯ จึงมุ่งมั
นพฒันาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยการผสมผสานทั�งการพฒันาด้านทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององคก์รควบคู่กนั เพื
อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

• นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยพนักงานจะได้รับการ
พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื
อง โดยการนาํแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั�งในส่วนของ
ความสามารถหลกัสําหรับพนักงานทุกคนในองค์กรตอ้งมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารสําหรับ
ผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื
อนาํไป
วิเคราะห์ วางแผนและเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานรายบุคคลด้วยการพฒันาที
หลากหลายรูปแบบ
สาํหรับพนกังานทุกระดบั เพื
อสร้างศกัยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ 

 

• นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
บริษทัฯ ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าในการขบัเคลื
อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จและเติบโตไดอ้ยา่ง
ย ั
งยนื บริษทัฯ จึงพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอยา่งต่อเนื
องควบคู่กบัการนาํระบบการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ มาประยกุตใ์ช ้ 

 

การจัดฝึกอบรมภายในบริษทัฯ  
เพื
อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานให้สามารถทาํงานตอบสนองต่อกลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ อยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัฯ จึงออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองคก์รโดยแบ่งเป็นระดบั 
ดงันี�  

 

สาํหรับพนกังานระดบับริหาร  
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื
อพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผูน้าํ
ควบคู่กบัการเพิ
มองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทั�งในการเสริมสร้างความเชี
ยวชาญและบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น อีกทั�งเป็น
การเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลื
อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและ
ส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที
ดาํเนินการทั�งในปัจจุบนั
และอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นตน้ 
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สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
เพื
อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพและเพิ
มประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามหน้าที

งาน เช่น การบริหารความเสี
ยง มาตรฐานทางดา้นการเงินและบญัชี ความรู้ทางดา้นกฏหมาย ทกัษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลย ีทกัษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจดัการงานธุรการ การฝึกอบรมและการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ 

 

 สาํหรับพนกังานทุกคน :    
บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาพนักงานทุกคนโดยจดัหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื
อให้พนักงานทุกคนของ
บริษทัฯ ปฏิบติังานได้สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การ
สื
อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 
นอกจากนี�  เพื
อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและการพฒันาพนกังานให้มีศกัยภาพและทกัษะความสามารถทางดา้นการสื
อสาร
ภาษาองักฤษอยา่งต่อเนื
อง ตั�งแต่พนกังานเขา้งานใหม่และพนกังานปัจจุบนัในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และ
การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ
 งรองรับการเขา้เรียนของพนกังานจาํนวนมาก และสะดวก ทุกที
 ทุกเวลา  
 
การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  
นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษทัฯ แล้ว บริษทัฯ ได้สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมจาก
สถาบนัหรือองคก์รที
มีชื
อเสียง รวมทั�งผูเ้ชี
ยวชาญทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื
อพฒันาความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ
งขึ�น อีกทั�ง เพื
อเป็นการแลกเปลี
ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กบัองคก์รอื
น  

 
• การพฒันาและจัดการความรู้ในองค์กร 

เพื
อเป็นการพฒันาบุคลากรในระยะยาว ซึ
 งจะส่งผลต่อความสําเร็จและสร้างมูลค่าเพิ
มให้กบัองค์กร บริษทัฯ จึงใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ
มประสิทธิภาพการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการ “SAMART Knowledge 
Sharing” เพื
อส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนอง
เป้าหมายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื
องและย ั
งยนืต่อไป                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                        

• นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง  
บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาผูมี้ศกัยภาพสูงในองค์กร โดยจดัทาํหลกัสูตรและ/หรือเครื
 องมือในการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation Job Enlargement & Enrichment, Job 
Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคก์รแบบกา้วกระโดด สาํหรับพนกังานที
มีผลการปฏิบติังานดีเลิศ (High 
Performance) และมีศกัยภาพสูง (High Potential) ทั�งนี�  เพื
อสนบัสนุนให้พนกังานใช้ความรู้ความสามารถและศกัยภาพที
มีมา
ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที
 รวมถึงสร้างความผูกพนัต่อองคก์รและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบติังาน เพื
อตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัเล็งเห็นและใหค้วามสาํคญักบัแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ดว้ยโครงการ Career Path Development Plan ทั�งนี�  เพื
อสร้างความมั
นใจไดว้่าบริษทัฯ มีความพร้อมในการเตรียม
บุคลากรเพื
อทดแทนเมื
อมีตาํแหน่งวา่งหรือสาํหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 

บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัอบรมบุคลากรของบริษทัฯ  อยา่งต่อเนื
องและเป็นระบบ เพื
อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในหน้าที

การงาน การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทาํการจดัอบรม
ภายในบริษทัฯ  และภายนอกบริษทัฯ  โดยเขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัการจดัอบรมต่างๆ ดงันี�  

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

 

 

85 

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2561 
 

การจัดอบรม จํานวนครัGง (ครัGง) จํานวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) 

การอบรมภายในบริษทัฯ  (In-House Training) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน 

 
114 
181 

 
665 

1,512 

รวม 295 2,177 

การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมต่างๆ (ภายนอก) 
         ผูบ้ริหาร 
         พนกังาน        

 
  59 
136 

 
158 
152 

รวม  195  310 

รวมจํานวนการจัดอบรมทัGงหมด   490 2,487 

   
  ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2561 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัในเครือมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั�งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 7.94  ลา้นบาท 
โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั�งหมดจาํนวน 21,204 ชั
วโมงต่อปี คิดเฉลี
ยเป็น 8.52 ชั
วโมง/คน/ปี ซึ
 งมากกว่าที
มาตรฐานของกรม
พฒันาฝีมือแรงงานกาํหนดที
 6 ชั
วโมง/คน/ปี โดยมีตวัอยา่งหลกัสูตรการอบรมทั�งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจาํปี 2561 ดงันี�  
 

หลักสูตรการอบรมภายใน  อาทิ 
- การสื
อสารภาษาองักฤษธุรกิจโดยใชท้กัษะการพดูและการฟัง

จาํนวน 30 ชั
วโมง 
- โครงการบทบาทผูจ้ดัการยคุใหม่ 2 วนั จาํนวน 12 ชั
วโมง 
- การพฒันาการนาํเสนออยา่งมืออาชีพ 
- การบริหารความเสี
ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ปฏิบัติการเ ฝ้าระวังความมั
นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- Big Data เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการบริหารจดัการองคก์ร 
- การบริหารผลการปฏิบติังาน Performance Management : SAP 

Success Factor. 
- การบริหารโครงการมืออาชีพ Microsoft Project 2010/2013 
- ทาํความรู้จกัและเตรียมพร้อมรับมือกบั TFRS 15 รายไดที้
ทาํสัญญา    

จากลูกคา้ และTFRS 16 Leases รายงานทางการเงินเกี
ยวกบัสัญญา
เช่า 

- การจดัซื�อจดัจา้ง และการบริหารพสัดุภาครัฐแนวใหม่ 
- เทคนิคขอ้ควรระวงัในการทาํสัญญาจา้งเหมาค่าแรง และจา้งเหมา

บริการ  
- การพฒันาบุคลิกภาพและการสื
อสาร 
- การสื
อสารที
มีประสิทธิภาพ (2 รุ่น) 

- เจา้หนา้ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหนา้งาน 
- เจา้หนา้ที
ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับริหาร 
- เทคนิคการขบัรถอยา่งปลอดภยั ป้องกนัอุบติัเหตุ 
- การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ 
- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (7 รุ่น) 
- การเ รียนรู้การใช้ระบบ Document Management 

Alfresco  (4 รุ่น) 
- การใชง้านโปรแกรม SAP Inventory Management  
- การใชง้านโปรแกรม SAP Control Budgeting  
- เรียนรู้การใชง้านระบบ Windows 10 และ My Account 
-  เรียนรู้การใชง้านระบบ Contract Alert System  (4 รุ่น) 
- เรียนรู้การใชง้านระบบ Open Office (3 รุ่น) 
- เรียนรู้การใชง้าน PR Workflow  (2 รุ่น) 
- เรียนรู้การใชง้านโปรแกรม Project Start up  (3 รุ่น) 
- การจัดการเอกสารต่างๆผ่านระบบAlfresco สําหรับ

ผูใ้ชง้านและAdmin  (4 รุ่น) 
- การใชง้านคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภยั  (3 รุ่น)  
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื
อนาํสู่การปฏิบติั 
 

 
หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ 
- ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์TEPCoT (รุ่นที
 11) 
-  วิทยาการการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (รุ่นที
 2) 
- หลกัสูตรสาํหรับกรรมการบริษทั 
- Update ภาษีอากรและบญัชี  

- ประกาศนียบัตรชั�นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง) (รุ่นที
 22) 

- การประยกุตเ์ทคโนโลยดิีจิทลั พลิกโฉมธุรกิจและพลงังาน 
- TFRS ทุกฉบบั ปี 2561 หลกัสูตรยอ่ย 105:TFRS เกี
ยวกบั
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- นวตักรรมการบริหารในโลกยคุใหม่ สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  
(รุ่นที
 1) 

- การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม
เอกชน (บรอ.) (รุ่นที
 5) 

- กระบวนการดาํเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(Cyber) 
- กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที
 9) 
- ทกัษะวิทยากรกระบวนการ (รุ่นที
 6) 
- นกับริหารการงบประมาณระดบัสูง (นงส.) (รุ่นที
 5) 
- The Story รุ่นที
 2 The Ultimate Leadership Tool. 
- สุดยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพื
อสังคม 
- วินยั 4 ประการสู่ความสาํเร็จ 
- วิเคราะห์เจาะลึก Blockchain Technology and Crypto Economy 
- Big Data in Action for Senior Management Business Trip to China 

Information Technology Expo (CITE) 
- พสัดุและสญัญาทางปกครอง 

 

สินทรัพย ์
- ผูบ้ริหารระดบัสูงด้านการบริหารงานพฒันาเมือง มหานคร 

(รุ่นที
 6) 
- เปลี
ยนธุรกิจในยคุดิจิทลั Step by Step 
- Asia Pacific CACS 2018 Conference 
- SEC Conference 2018: Capital Market for All 
- การเปิดเผยขอ้มูลตาม CG Code ใหม่ 
- Enhance Efficiency and Growth through Process 

Innovation 
- Workshop for Professional Development 
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR 

Scorecard 
- Corporate Governance Conference 2018 : Building Trust 

in Transforming Economy 
- Update กฎหมายแรงงาน 
- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั� ง 

ทดสอบ และบาํรุงรักษา 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 
   

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื$นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ
ให้เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ จึงไดมี้การดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งเคร่งครัด    โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ  ซึ!ง
เป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหน้าที!ดูแลให้บริษัทฯ  กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคบัต่าง  ๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต.  พรบ. บริษทัมหาชน  รวมทั@งกฎหมายอื!น  ๆที!เกี!ยวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงันี$   

 
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
 

9.1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของกิจการ และความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน  และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรทั$งภาษาไทยและองักฤษ  ตั$งแต่ปี  2548 รวมทั$งได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ เพื�อให้พนักงานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  ซึ� ง
นโยบายดงักล่าวให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น  ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ   โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ� ง
คณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  ทั$งนี$นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัที�ใช้อยูใ่นปัจจุบนั
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  (CG Code) ของสาํนกังาน ก.ล.ต.  และยงัได้
ปฏิบติัตามเกณฑ์การประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2561 (CGR) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ของ
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย  ซึ� งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ� ง
สาระสาํคญัที�ปรับปรุงในคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

 

• แกไ้ขเพิ�มเติมนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวดที� 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส เรื� องนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูลและสารสนเทศ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

• แกไ้ขเพิ�มเติมนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ เรื�องคุณสมบติักรรมการ บทบาท
หน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร การสรรหากรรมการ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง แผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าตอบแทนกรรมการ การกาํหนดนโยบายและทิศทางในการ
ดาํเนินธุรกิจ ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการ การบริหารความเสี�ยง  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร และการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

• จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

    หมวดที! 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่วา่ผูถื้อหุ้นนั$นจะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ  โดยในปี 2561 สิทธิต่างๆ ที�ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บมีดงันี$  

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื@อ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั$งให้บริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ  เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
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• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   และเพื�อปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัที�กฎหมายกาํหนด   จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นตั$งแต่ปี 2552  และไดเ้ริ�มเปิด
โอกาสให้มีการส่งคาํถามล่วงหน้าเพื�อพิจารณาก่อนการประชุมตั$งแต่ปี 2554  โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2562  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหน้าอยา่งน้อย 3  เดือน ก่อนวนัสิ$นสุด
รอบปีบญัชี ตั$ งแต่วนัที�  28 กนัยายน 2561  เป็นตน้ไป โดยกาํหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ$นสุดวนัที� 31 
มกราคม 2562 การส่งคาํถามสิ$นสุดก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562  และแสดงรายละเอียดขั$นตอนการ
เสนอวาระการประชุมรวมทั$งการเสนอคาํถามล่วงหน้า ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วน
ของ “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้วัขอ้  “การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562”   

 

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั$งการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในที�ประชุม  เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม โดยในปี 
2561 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพียงครั$ งเดียว คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  ซึ� งจดัขึ$นในวนัที� 27 
เมษายน 2561 ที�โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี�  ดอนเมือง กรุงเทพฯ  การกาํหนดวนั 
เวลา และสถานที�ในการประชุมดงักล่าว บริษทัฯ ได้คาํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นที�จะเขา้ร่วม
ประชุมเป็นหลกั และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ทั$งนี$ ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว
ดงันี$  

 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 58 วนั ก่อนวนัประชุม และไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ  “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้  “การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” ทั$งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  35 วนั   เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้
มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ หลงัจากนั$นบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมใน
รูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 22 วนั ซึ� งมากกว่าที�
กฎหมายกาํหนด โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ในแต่ละวาระ  กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม   พร้อมทั$งได้แนบรายงานประจาํปี (Annual Report) 
หนังสือมอบฉันทะ  และเอกสารอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  เพื�อประกอบการ
พิจารณาของ ผูถื้อหุ้น นอกจากนั$นยงัไดป้ระกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
24 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ตามที�กฎหมายกาํหนด    

 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อกบันกัลงทุน
สถาบนั เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม  ทั$ งนี$ เพื�อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
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 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีขั$นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั  โดยในการลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม บริษทัฯ ได้จดัให้มีเจา้หน้าที�และ
เทคโนโลยีที�เหมาะสมและเพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมากกวา่ 1 ชั�วโมง โดยนาํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน เพื�อความรวดเร็วในการแสดงผล และ
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั$ งสิ$น 10 ท่าน นอกจากนี$  ประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั$งนกัลงทุนสัมพนัธ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม เพื�อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในที�ประชุม  โดยประธานกรรมการ ซึ� งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม  ไดแ้นะนาํ
กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนหุ้นทั$งหมดที�มีสิทธิออกเสียงให้ที�ประชุมทราบ 
ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2561  มีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั$งสิ$น 213 ราย 
นอกจากนั$น เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ ได้เชิญผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม  รวมทั$งไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม และไดมี้การชี$ แจงวิธีการลงคะแนนเสียง
และนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุม  ประธานที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไว้
ในหนงัสือนดัประชุม บริษทัฯ ยงัได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และไดต้รวจนบัคะแนนเสียง  พร้อมทั$งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั$งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง  รวมทั$งบตัรเสีย  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียม
กนัในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม   ทั$งในเรื� องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื� องการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั$งได้มีการบนัทึกประเด็นซักถามและ
ขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย  นอกจากนั$นหลงัจากการประชุมเรียบร้อยแลว้ ประธานที�ประชุมได้
แจง้ให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนบตัรลงมติให้กบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ไดมี้การแจง้มติที�ประชุมผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ
ถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั$งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั$งบตัรเสีย ในแต่ละวาระ  
และได้จดัทาํรายงานการประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชี$ แจงที�เป็น
สาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบหรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป อยา่งครบถว้นทั$งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แล ะหน่วยงานที� เ กี� ยวข้อง ภายใน 14 ว ันนับแต่วันประชุ ม  พร้อมทั$ ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 

 

• สิทธิในการเลือกตั@งและถอดถอนกรรมการ รวมทั@งการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ� ง
ในสาม (1/3)  และให้มีการเลือกตั$งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้�ตอ้งออก
ตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� งได ้ ซึ� งผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั$งกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี$  

- ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อเสียงหนึ� ง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั$งหมด เลือกตั$งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

 

 

90 

- บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั$งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั$งในครั$ งนั$น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั$งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั$งในครั$ งนั$น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี$ขาด 

 

นอกจากการแต่งตั$งกรรมการแลว้  ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

นอกจากนั$น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง บริษทัฯ ยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย   ทั$งนี$  บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ
แต่ละท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั$ง พร้อมทั$งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั@งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั$งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง ซึ� งบริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�
เสนอเขา้รับการแต่งตั$ง รวมทั$งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได ้

 

• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ!าเสมอและทันเวลา    

บริษทัฯ ดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําข้อมูลที�สําคัญ รวมทั$ งข่าวสารต่างๆ ที� เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) 

 

• สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร   
บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ  “นโยบายการ
จ่ายเงนิปันผล”) 

 

ทั@งนี@ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อ 
สื!อสารระหว่างกัน 

 

หมวดที! 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั$งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม  และมี
นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  การรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ!งหุ้นต่อหนึ!งเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั@น 
และกรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั$งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที� 
ผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั$งแนบ
รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อและประวติัของกรรมการอิสระทั$ง 4 ท่าน ของบริษทัฯ  เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อ
หุ้น รวมทั$งระบุถึงเอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  ซึ� งไดจ้ดัทาํทั$งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  
27 เมษายน 2561 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
จาํนวน 146 ราย นอกจากนั$น ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการ
ประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั$งกรรมการ    บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั$งกรรมการเป็นรายบุคคล  ทั$งนี$  
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ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั$ งที�ผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั$น  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ 
“5. การดูแลเรื!องการใช้ข้อมูลภายใน”   

 
หมวดที! 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบั
บริษทัฯ  ซึ� งส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม ได้แก่  ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี$   ตลอดจนสังคมและสิ� งแวดล้อม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบติัที�
ครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงได้รับอย่างทั�วถึง การจดัให้มีช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัฯ ได ้ ซึ� งไดแ้สดงรายละเอียด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไว้
ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดใ้น
หวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ”) 

 

หมวดที! 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั$งขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษทัฯ  ที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียมกนั  และ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทัฯ   รวมทั$งทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็วในเรื�องต่างๆ 
อาทิ 

 

- จดัส่งรายงานทางการเงิน  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management 
Discussion and Analysis : MD&A)  ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที�กาํหนด  โดยงบการเงินของ
บริษทัฯ ไม่มีรายการที�ผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเงื�อนไข  รวมทั$งไม่มีประวติัการถูกสั�งให้แกไ้ขงบการเงิน
จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนั$นเพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูล  และเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิด
ขึ$นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ�งขึ$น   บริษัทฯ ได้เผยแพร่  MD&A  
ทุกไตรมาสไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้  
“โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื!อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  และ
กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3  วนัทาํการนบัแต่
วนัที�มีการซื$อ ขาย โอน หรือรับโอน   โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  นอกจากนั$น ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง  
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 ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษทัฯ ในปี 2561   
        จํานวนหุ้นสามัญที!ถือในบริษทัฯ (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
ก่อนการได้มา / 

จําหน่ายไป 

ซื@อในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป
ระหว่างปี 

31 ธ.ค. 2561 เพิ!ม (ลด) 

1.   ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

500,000 
- 

- 
- 

- 
- 

500,000 
- 

- 
- 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

927,750 
- 

- 
- 

- 
- 

927,750 
- 

- 
- 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

5,960,250 
- 

- 
- 

- 
- 

5,960,250 
- 

- 
- 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

112,704,960 
30,000 

- 
- 

- 
- 

112,704,960 
30,000 

- 
- 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

125,977,160 
28,375 

300,000 
- 

- 
- 

126,277,160 
28,375 

300,000 
- 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

26,028,500 
1,210,000 

- 
- 

- 
- 

26,028,500 
1,210,000 

- 
- 

10. นายจง   ดิลกสมบติั 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

11. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

20,000 
1,000,000 

- 
- 

- 
- 

20,000 
   1,000,000 

- 
- 

 12. นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ ์
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 13.  นางสาวนํ$าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- เปิดเผยรายละเอียดเกี� ยวกับรายการเกี�ยวโยงกัน  เพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  
(ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกัน”)   

นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี$  
1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั$ งแรกภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั$งเป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานที�กาํหนด 
2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลง

ตามแบบรายงานที�กาํหนด 
3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจดัเก็บไวที้�เลขานุการบริษทัฯ  และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัส่งสําเนาให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  7 วนัทาํการนบัจากวนัที�บริษทัฯ ไดรั้บรายงานดงักล่าว 
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โดยบริษทัฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งได้รับทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  ไดแ้ก่  ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)    รายงานประจาํปี (Annual 
Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   การแถลงข่าว   และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดดู้แลให้มีบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลที�มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที�
เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั  และ
ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส อยา่งเคร่งครัด  โดยในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อนัเนื�องมาจากการไม่เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนด   ทั$งนี$  คณะกรรมการไดด้าํเนินการ
ต่างๆ เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี$  

 

• นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้การเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคล้องกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดที�
เกี�ยวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี$  

1. เปิดเผยสารสนเทศ ทั$งที�เป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลที�ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ 
เชื�อถือได ้และทนัเวลา เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํขึ$นอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
3. ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศที�สาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
4. จดัให้มีบุคคลผูรั้บผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  

 

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสําคญัที!ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 
1. ประธานกรรมการบริหาร 
2. ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
3. ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทัฯ 
4.  บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 

ผูที้�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวขอ้งหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื�อมวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดงันี@ 

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

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทาํรายงานประจาํปีที� มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์    ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอ ที�จะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา อาทิ 
โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างคณะกรรมการ    
รวมทั$งการปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  

 

-   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 คณะกรรมการตระหนกัดีว่า ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น
และผูที้� เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื�อถือ ดังนั$น
คณะก รรมการ จึงได้ ดูแล ใ ห้ มีการ เ ปิดเผยข้อมูล ต่างๆ เ กี� ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) ทั$งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ได้เคยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที�บริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั$งรายงานประจาํปี (Annual 
Report  และแบบ 56-1) ซึ� งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  

 

-   นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั$งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน  ผูถื้อหุ้น  นกัวิเคราะห์  และประชาชนทั�วไป ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
การทาํโรดโชว ์ (Road show) การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศพัท์  เป็นตน้  ทั$งนี$ ผูล้งทุน
สามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้�หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2502-6583  หรือที�  www.samartcorp.com  หรือที�อีเมล 
Pongthep.V@samartcorp.com  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติัดงันี$  

 

จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั$ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัฯ และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื$อขายหุ้นที�บริษทัฯ ได้

กาํหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ บริษทัฯ ยงั
ไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชน
ทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพื�อชี$ แจง และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูล
ต่างๆ  

 

โดยในปี 2561  บริษทัฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ตามแผนงาน 
ซึ� งสรุปไดด้งันี$  

 

-   กิจกรรมพบปะนกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และกิจกรรมโรดโชว ์  จาํนวน   12  ครั$ ง 
-   การแถลงข่าวเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ จาํนวน   6 ครั$ ง 
 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั$ งการปฏิบัติหน้าที�ในปีที�ผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
เป้าหมายของบริษทัฯ และสูงเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ด้ กรรมการที�ได้รับ
มอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ$ นในคณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความ
เหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองและเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั    

 

ทั$งนี$  บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั$งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ซึ� งสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้                
“8.  โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รื�อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 
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• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   และสารสนเทศทางการเงินที�
ปรากฏในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยทุธ์และนโยบายหลกัของบริษทัฯ งบการเงินดงักล่าว
จดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบติั
อย่างสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั$งมีการเปิดเผยขอ้มูล
สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็น
อิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  เพื�อให้มั�นใจไดว้่าการบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนัมิ
ให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั   ในการนี$ คณะกรรมการได้แต่งตั$งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั$งได้แสดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื� องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ� ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี     นอกจากนั$น คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไวใ้น Annual Report ดว้ย     

 

หมวดที! 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีนโยบายเกี�ยวกบัความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื�องต่างๆ อาทิ องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทั$งบทบาทหน้าที�
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี$  

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส  
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั$งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์  ดา้นกฎหมาย และดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการ  โดยมิได้มีการกีดกนัทางเพศ แต่อย่างใด    อนัจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งกรรมการของบริษทัฯ ทั$ง  10  ท่าน มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบติัของ
กรรมการบริษทัฯ ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ”  นอกจากนั$น กรรมการทั$ง  10 ท่าน  ยงัไดอุ้ทิศ
เวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการอยา่งเตม็ที� โดยสามารถดูไดจ้ากจาํนวนครั$ งในการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ในหวัขอ้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 

 

5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

• การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม ดงันั$นเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัฯ ได้แยกตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  โดยประธานกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ดงันี$  
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บทบาทหน้าที!และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
 

1. การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มั�นใจไดว้่า การปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. การดูแลให้มั�นใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รที�มีจริยธรรมและการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หน้าที�บริหาร และมีมาตรการที�ดูแล
ให้เรื�องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4. การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนั
อยา่งรอบคอบโดยทั�วกนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที�รอบคอบ ให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

บทบาทหน้าที!และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  

1.  บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูง ร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของ
บริษทัฯ  เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใดๆ ที�ได้รับมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ   มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารนั$น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด   

 

• การถ่วงดุลของกรรมการที!ไม่เป็นผู้บริหาร 
บริษทัฯ  มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั$งหมด ซึ� งในจาํนวนดงักล่าวมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั$งหมด  และไม่น้อยกว่า 3 คน ที�มีความเป็นอิสระอยา่ง
แทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด  โดยมีส่วนร่วมในการ
กาํกบัดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน  บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ 
และประธานเจา้หน้าที�บริหาร  มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษทัฯ    

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการที�มีประสบการณ์ ความรู้และความชาํนาญ
จากหลากหลายสาขา จาํนวน   10   ท่าน   ประกอบดว้ย 
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- กรรมการที�เป็นอิสระ        จาํนวน   4   ท่าน   (คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั$งคณะ)   
- กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร        จาํนวน   4   ท่าน   
-   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน 2   ท่าน   (โดยเป็นกรรมการซึ� งเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

1 ท่าน)  
ทั@ งนี@ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดัง  ปรีชญางกูร เป็นผู้ที!มี
ประสบการณ์การทํางานที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ  
 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถมั�นใจไดว้่า กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที�ใน
ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม 

 

• บทบาทหน้าที!ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

บริษทัฯ ได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ไวอ้ยา่งชดัเจน    โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบั
ดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น  โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่
ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลัก
จริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงั ความซื�อสัตยสุ์จริต  ทั$งนี$ ให้รวมถึงการดูแล
ให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.   ส่วนประธานเจา้หน้าที�บริหาร ทาํ
หน้าที�เป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ  และควบคุมดูแลการดาํเนิน
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ   

 

5.3) การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื!น 

• นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื!นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด “นโยบาย” 
ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษทั กรรมการ
บริษทัฯ ทั$ง 10 ท่าน ไม่มีท่านใดที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นเกิน 5 บริษทั ซึ� งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าที�อยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้เกิน
กวา่นโยบายที�กาํหนดไว ้  

 

• นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอื!นของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
กาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั   ทั$งนี$  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทัฯ หรือ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่ง
โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “9.3 การสรรหาและแต่งตั@งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง” 
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5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีที!ผ่านมา 

5.5.1) การกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวภ้ายใต้
หัวข้อ “1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรื!อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร” 

 

การติดตามดูแลในเรื!องจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

บริษทัฯ ไดมี้การสื�อสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั$งบริษทัฯ ยงั
ไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน ที�จะตอ้งรับทราบ  
และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั  ที�จะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล   รวมถึงให้คาํแนะนาํและ
คาํปรึกษาในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนด
ไว ้  โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื$นฐานของกฎหมาย  ไม่ขดัต่อนโยบาย  หรือจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ   และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียของบริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากนี$ทางบริษทัฯ ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม
และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

ในกรณีที�ปรากฏเหตุวา่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณี
เพื�อให้มีการแก้ไขหรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแล้วแต่กรณี ทั$งนี$ ผูที้�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง
วินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั$นขดัต่อกฎหมาย 

 

อนึ� ง ทางบริษทัฯ ยงัมีอีกช่องทางหนึ� งในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการ
กระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียม โดย
บริษทัฯ ไดก้าํหนดขั$นตอนและวิธีการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียด
ในหวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใตเ้รื�อง ขั@นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงาน
ผู้แจ้งเบาะแส” 
 

นอกจากนั$น เพื�อปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ
สอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของกลุ่มบริษทัสามารถ   บริษทัฯ  จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลเรื�อง
จริยธรรมธุรกิจ  เพื�อให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสามารถทาํการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบติัตามจริยธรรม
ธุรกิจที�กลุ่มบริษทัสามารถ  กาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 17 หวัขอ้ ดงันี$   
1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
3. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
4. จรรยาบรรณของพนกังาน 
5. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 
6. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
7. นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี$  
8. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
9. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
10. นโยบายการฟอกเงิน 
11. นโยบายดา้นภาษี 
12. นโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
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13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
15. ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
17. นโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิs  
 
 จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทั$ง 17 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัที!ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.87 

 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดและทบทวนให้ความเห็นชอบ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์
ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั$งนี$  ให้
รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล รวมทั$งมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื� องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมํ� า เสมอในที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ   

 

ทั$งนี$  บริษทัฯ ได้เผยแพร่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั$งนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ นโยบายการบริหารความเสี�ยง และจริยธรรมธุรกิจไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.samartcorp.com 
และได้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�
สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี$  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการสื�อสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ให้พนกังานทุกคน ใน
องคก์รได้รับทราบและเขา้ใจ เพื�อขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั โดยการจดัประชุมผูบ้ริหารระดบั
ผูจ้ดัการขึ$นไปปีละ 2 ครั$ ง และสื�อสารกบัพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื�อต่างๆ เช่น e-mail ภายใน
บริษทัฯ ภาพพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดขอ้ความไวต้ามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ลิฟท์ของบริษทัฯ และสื�อ
ออนไลน์อื�นๆ ภายในบริษทัฯ 

5.5.3) การแต่งตั@งคณะกรรมการชุดย่อย  

เพื�อกาํกับดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั$งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และช่วยแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื� องต่างๆ ที�สําคญัต่อบริษทัฯ โดย
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีทั$งหมด 6 คณะ ดงันี$  

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหาร   
- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
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สาํหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไวใ้น
หวัขอ้ “9.2  คณะกรรมการชุดย่อย”  นอกจากนั$น คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 

 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุม อยา่งน้อยปีละ 7 ครั$ ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติม
ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ได้จดัส่งกาํหนดการประชุมทั$งปีเป็นการล่วงหน้า 
และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้
ร่วมประชุมได้   ซึ� งในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนั
ทาํการ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ  เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม 
ปกติการประชุมแต่ละครั$ งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมง นอกจากนั$น การประชุมคณะกรรมการตอ้งมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั$งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม และ การลงมติ
ในที�ประชุมคณะกรรมการ  บริษทัฯ กาํหนดองค์ประชุมขั@นตํ!า ณ ขณะที!คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมี
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั@งหมด  โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการ
ประชุมทั$งสิ$น  8  ครั$ ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  

 
 

รายชื!อคณะกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั@งแต่ 

วาระการ
ดาํรง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1.   ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์
2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.   นายเสรี   สุขสถาพร 
4.   นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ์ 
5.   นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 
6.   นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์ 
7.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
8.   นายปริญญา    ไววฒันา 
9.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์ 
10.นายธีระชยั         พงศพ์นางาม 
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- พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี  2560 และผลการ
ดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2561 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
สาํหรับปี 2560 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ผลการสํารวจการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ประจาํปี 2561 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 
2560  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2561 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 
- พิจารณาให้ความเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 ทุกวาระก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
- พิจารณาการแต่งตั$งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 
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รายชื!อคณะกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั@งแต่ 

วาระการ
ดาํรง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- พิจารณาอตัราการขึ$นเงินเดือน  ประจาํปี  2562  การกาํหนด
โบนัส  ประจาํปี 2561  และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 
2562 

- พิจารณาการประกนัความรับผิดของกรรมการและเจา้หน้าที�
ของบริษทัฯ 

- พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 

- พิจารณาอนุมติัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  รวมทั$งแผนการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจาํปี 2562  

- พิจารณาเรื� องการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง 
คาํถามเกี�ยวกบับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการประชุมครั$ ง
ก่อน 

- พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ย 
- พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
- พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) ครั$ งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) ใน
จาํนวนไม่เกิน  335,501,303  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

- พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
- พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกรรมการซึ� งมีอาํนาจลง

ลายมือชื�อแทนบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน  

ปันผลของบริษทัฯ 

 หมายเหตุ    (1)  ติดภารกิจสาํคัญ 
 (2)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
 (3)  ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมื+อวันที+ 13 พฤศจิกายน 2561 
 

ทั$งนี$  ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมทั$งให้
คณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั$งสิ$น 5  ครั$ ง ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

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

5/5 
5/5 
5/5 

 

1.  สอบทานรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ประจาํปี 2561  โดยไดส้อบทานประเด็นที�
เป็นสาระสําคญั  ร่วมกบัผูส้อบบญัชี  เพื�อให้การจดัทาํงบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ถูกต้องและ
เชื�อถือได ้

2.   สอบทานรายการที!เกี!ยวโยงกัน หรือรายการที!อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ   เป็นประจาํทุกไตรมาส เพื�อให้มีความโปร่งใส 
สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

3.   สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง     
คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานและกาํกบัการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
ให้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.  สอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission)  เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและเพียงพอ 

5.  สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบภายใน เป็นประจาํทุก
ปี  โดยให้ความสําคญั ในเรื� องการประเมินความเสี� ยงเป็นหลักพื$นฐาน  
ตลอดจนการตรวจสอบดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น 

6.  พจิารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั@ง ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ  ประจําปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั$ ง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561  โดยพิจารณาจากคุณสมบติั  
ความสามารถ  ความเ ชี� ยวชาญในวิชาชีพ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน 

7.   ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2561 
คณ ะก รร มก า รต รว จส อบ   มี ก า รป ระ เ มิน ผล ก า รป ฏิ บัติ งา นข อ ง
คณะกรรมการ เป็นประจาํทุกปี เพื�อให้มั�นใจวา่ไดป้ฏิบติังานตามหน้าที�และ
ความรับผิดชอบที�ระบุไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

3) คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั$งสิ$น 12  ครั$ ง  ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1.  นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ์ 
2.  นายวฒัน์ชยั        วิไลลกัษณ์ 
3.  นายจง                  ดิลกสมบติั 
4. นายธนานนัท ์       วิไลลกัษณ์ 
5. นายธีระชยั                พงศพ์นางาม   
6. นางผ่องศรี               สลกัเพชร   
7. นางสาวกนกวรรณ    จนัทร์สวา่งภูวนะ  
8. นางสาวโชติกา          กาํลูนเวสารัช  
 

12/12 
     9/12(1) 
   10/12(1) 
     9/12(1) 
  11/12(1) 

7/8(2) 
8/8(2) 
7/8(2) 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจ
เป็นประจาํทุกไตรมาส 

- ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนด
ไว ้เป็นรายเดือน  

- พิจารณาเรื�องการลงทุน และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 
ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั 

- พิจารณาอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี 2562  การกาํหนดโบนัสประจาํปี 
2561 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 2562  สําหรับพนักงาน และ
ผู ้บริหารของบริษัทฯ เพื�อ เสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

- พิจารณาอนุมติัอตัราการจา้งงาน  และการปรับตาํแหน่งพนกังาน  
  
 หมายเหตุ    (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
  (2)  ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารเมื+อวันที+ 15 พฤษภาคม 2561 

 

4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ในปี 2561  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีการประชุมทั$งสิ$น  3  ครั$ ง  ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

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

 
 
 
 
 

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

 

- รับทราบเรื� องการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่งคาํถามเกี�ยวกบั 
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ประจาํปี 2561 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2560 

- รับทราบการจดัส่งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี (แบบ 59) ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- รับทราบการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

- พิจารณาทบทวน / แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบตัร คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารกาํกบั
ดูแลกิจการในระดบัสากล 

- พิจารณาอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ  ประจาํปี 2560 

- พิจารณาอนุมติัการกาํกบัดูแลกิจการ ที�ใชเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2560 

- พิจารณาการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

- พิจารณาหลัก เก ณฑ์ก ารประเ มินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ 
ประจาํปี 2561 
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

- ดูแลให้มีการจดัประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจดัการ เพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

 
5)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั$งสิ$น 4  ครั$ ง ซึ� งสามารถสรุปได้
ดงันี$  

 

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

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

 

4/4 
4/4 
4/4 

 

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ที�ถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาการสรรหา คดัเลือก บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที�ลาออก 

- พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี 2562  การกาํหนดโบนัสประจาํปี   
2561 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2562 

- พิจารณาการอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

 
6) คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง    

ในปี 2561  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุมทั$งสิ$น 3 ครั$ ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
 

รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

1. นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 
2.   นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์  
3.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
4.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  
  

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

 

- พิจารณาความเสี�ยง  ผลกระทบ  มาตรการบริหารความเสี�ยง สาํหรับปี 2561 
และติดตามความคืบหนา้การบริหารจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัฯ 

- ให้ขอ้เสนอแนะ เพื�อขจดัและลดความเสี�ยง ที�อาจเกิดขึ$น รวมทั$งให้ผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงาน มารายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ 

- ทบทวนความเสี�ยงที�เกิดขึ$นใหม่ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปใน
ปัจจุบนั เพื�อลดความเสี�ยงที�สาํคญัของบริษทัฯ 

 
7) คณะกรรมการพฒันาเพื!อความยั!งยืน 

ในปี 2561  คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนืมีการประชุมทั$งสิ$น 2 ครั$ ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี$  
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รายชื!อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั@ง) 

สรุปสาระสําคญัที!พจิารณา 

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

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

 

- พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพื�อความย ั�งยืน 
ประจาํปี 2561 เพื�อนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข ซึ� ง
จะนาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน และเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้ดี
ยิ�งขึ$น 

- พิจารณาทบทวนนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยืนและหน้าที�ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

- พิจารณาและติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กลุ่มบริษทัสามารถ ประจาํปี 2561 

- จดัทาํรายงานการทาํหนา้ที�ของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนในรอบปี
ที�ผา่นมาเพื�อเสนอต่อผูถื้อหุ้นและเปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
2561 

     

คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดมี้การประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณา 
 

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที!ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 

ในปี  2561  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ก่อน
หรือหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง  โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร  เพื�อเปิด
โอกาสให้กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร  ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการของบริษทัฯ 
 

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  (สามารถดูรายละเอียดเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้�หัวขอ้ “9.1.2 
จริยธรรมธุรกิจ”) 

 

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี!ยง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั!น”) 

 

5.8) การบริหารความเสี!ยง 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี! ยง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั!น”) 

 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร และเลขานุการบริษทัฯ 
  

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั@งคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั$งคณะ  
ประจาํปี 2561  เพื�อมุ่งเนน้ให้การประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
บริษทัฯ ซึ� งแบบประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
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บริษทัฯ  ครั$ งที�  8/2561  เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2561  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล    ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ  

• การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั$ งคณะ ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทั$ง 10 ท่าน  ในภาพรวมทั$ง 6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 95.85 

 

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
รายบุคคล  ประจาํปี 2561 เพื�อใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ เป็น
รายบุคคลอยา่งดี โดยบริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ
ซึ� งแบบประเมินดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครั$ งที�  8/2561  เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2561  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล  ซึ� งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

 
• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การพฒันาตนเอง 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทั$ง 10 ท่าน  ในภาพรวมทั$ง 4 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 98.06 

 

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีที�ผา่นมา วา่มีการปฏิบติัตาม
แนวทางการปฏิบติัที�ดีหรือไม่  และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลดงักล่าว โดย
บริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ  ซึ� งแบบประเมิน
ได้รับการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั$ งที�  8/2561  
เมื�อวนัที�  18  ธนัวาคม 2561    และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการตรวจสอบเพื�อการ
ประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การพฒันาและการฝึกอบรม 

• กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 
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ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี  2561  ที�ผา่นมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั$ง 3 
ท่าน  ในภาพรวมทั$ง 6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม คิดเป็นร้อยละ 93.71 

 

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 
2561 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน เพื�อนําผลการ
ประเมินที�ได้ไปพฒันาการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น  และ
เป็นไปตามหน้าที� ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบ
ประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษทัฯ ซึ� งแบบประเมินได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งที�  8/2561 เมื�อวนัที�  18  
ธนัวาคม 2561    และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อ
การประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การพฒันาและการฝึกอบรม 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีที�ผา่นมา ในภาพรวมทั$ง 4 หวัขอ้ เป็นดงันี$   
1. คณะกรรมการบริหาร  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 96.22 
2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.34 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 98.75 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.11 
5. คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดมีาก  คิดเป็นร้อยละ 88.99 
 

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร  
ประจาํปี 2561  เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ ง 8/2561  เมื�อวนัที�  18  ธนัวาคม 2561  และ
ไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะ
ครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

 

• ความเป็นผูน้าํ 
• การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ ์
• การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
• ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
• การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 
• การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
• การสืบทอดตาํแหน่ง 
• ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
• การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
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ผลการประเมินประธานเจา้หน้าที�บริหาร ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทั$งหมด  9 
ท่านในภาพรวมทั$ง  9  หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.12 
 

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษทัฯ 

เพื�อให้เลขานุการบริษทัฯ ได้พฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน   จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัฯ
ดว้ย  โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ครั$ งที� 8/2561  เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2561  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี$  

 

• ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ  

• การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ   

• การติดต่อและประสานงาน 

• การจดัเก็บเอกสาร 

• การจดัประชุม 

• การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ผลการประเมินเลขานุการบริษทัฯ   ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทั$งหมด  10  ท่าน  ใน
ภาพรวมทั$ง  6  หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี!ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.21 
 

5.10) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
 

การพฒันากรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั$ งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ  เพื�อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลที�
จาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อนการปฏิบติัหนา้ที�  โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ  โดยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็น        
ผูป้ระสานงานในเรื�องต่างๆ ดงันี$  

• เรื�องที�ควรทราบ :   ลกัษณะธุรกิจ  โครงสร้างธุรกิจ  โครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�  กฎหมายที�ควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ   

• ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ :  แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 
• จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  เพื�อ

สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีการแต่งตั$งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 1 ท่านคือ นายธีระชัย  พงศ์พนางาม  
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษทัฯ 

 

นอกจากนั$น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ   บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนให้กรรมการ     
ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหน้าที�กรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกี�ยวกบักฎหมาย 
กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสี�ยง และสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั$งได้รับทราบขอ้มูลที�เป็น
ปัจจุบนัอย่างสมํ�าเสมอ    ทั$งนี$  กรรมการได้เขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกรรมการซึ� งจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั$งหลกัสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ   ซึ� ง
กรรมการบริษทัฯ  6  ท่าน ผ่านการอบรมหลกัสูตร DCP  กรรมการ  6  ท่านผ่านการอบรมหลกัสูตร DAP โดยมี
กรรมการ 2 ท่าน ผา่นการอบรมทั$งหลกัสูตร DCP และ หลกัสูตร DAP  โดยในแต่ละปีบริษทัฯ จะนาํส่งหลกัสูตรการ
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อบรมที�จดัโดยสถาบนัต่างๆ ให้กบัคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของ
กรรมการ  

 

ซึ� งในปี 2561  มีกรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพิ�มเติม ดงันี$  
 

  กรรมการ หลักสูตรอบรม 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   
 

 หลกัสูตรวิทยาการการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง(วบส.) รุ่นที� 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ -   หลกัสูตร CMA - GMS International Program Class 2560,  รุ่นที� 3 ก.ค.-ส.ค. 2560 สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

-   หลกัสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group (รุ่นที� 4) ม.ค. - พ.ค. 2561 
-   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และพาณิชย ์(TepCot) รุ่นที� 11 สถาบนัวิทยาการการคา้  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มี.ค. - ก.ย. 2561 
-   หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) (รุ่นที� 2) ส.ค. - ธ.ค. 2561 สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 

การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั
การเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ$น อีกทั$งเป็น
การเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสายวิชาชีพ
และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที�ดาํเนินการ
ทั$งในปัจจุบนัและอนาคต 

(สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอบรมของผูบ้ริหาร  ไดใ้นหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื!อง 
“บุคคลากร”) 

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัฯ ได้มีการดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต 
และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั$งครอบคลุมในเรื� องของการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการ
ระหว่างกนั การปฏิบติัตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ตั$งแต่ปี 2548  ทั$งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  รวมทั$งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื�อให้พนกังานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึง
หลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซึ� งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี  โดยฉบบัที�ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เมื�อวนัที�  26 กุมภาพนัธ์  2562  ซึ� งสาระสาํคญัที�ปรับปรุงใน
จริยธรรมธุรกิจฉบบัปัจจุบนั ไดแ้ก่ การแกไ้ขเพิ�มเติมจริยธรรมธุรกิจ หวัขอ้นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี$   และหัวขอ้การรับ
ฟังขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนจดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ 

             โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ดงันี$  
 

•  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี$  
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1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
2. กรณีที�กรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัฯ

ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึ� งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั$นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการ

ทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัฯ หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 
4. ไม่ใช้ขอ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื$อขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อ

ประโยชน์ในการซื$อขายหุ้นของบริษทัฯ 
5. ระหวา่งที�ปฏิบติังานให้บริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้  พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือ

ว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ เพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั$งสิ$น  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การ
ปฏิบติังาน ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 

โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ$น  บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน  
และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยวโยงกนั  ซึ� งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั$ ง   
รวมทั$งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงาน
ประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยการพิจารณาสาํหรับรายการที�เกี�ยวโยงกนั กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งไม่อยูใ่น
ที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั$งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น ทั$งนี$  รายการที�
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ ที�เกิดขึ$นในปี 2561 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกัน” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั$งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม    
โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  เช่น  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน  สิทธิในการแสดงความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร  สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน 
และนโยบายการบริหารงานที�สาํคญัๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยสิทธิที�ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ไดรั้บ ไดแ้สดงไวใ้น  “หมวดที! 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทัฯ เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบติัที�เป็นธรรมทั$งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั$ง โยกยา้ย และสวสัดิการที�เหมาะสม  อาทิ   การจดัให้มีพยาบาลอยูป่ระจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคาร
สาํนักงานของบริษทัฯ   โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษาพนักงานที�เจ็บป่วยสัปดาห์ละ  2  วนั  รวมทั$งจดัให้มี
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ที�เขา้รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั$งของรัฐบาล
และเอกชน โดยพนกังานจะไดรั้บอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนกังาน  ทั$งนี$ ในปี  2561  มียอดจาํนวน
เงินที�พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวรวมเป็นเงินทั$งสิ$นจาํนวน 3.63 ลา้นบาท    
อีกทั$งบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนกังานของบริษทัฯ  ผ่านบริษทั อลิอนัซ์ 
อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) อีกดว้ย   นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบัพนกังานโดย
คุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี   การตรวจสุขภาพประจาํปี    กองทุนสาํรองเลี$ ยงชีพเพื�อเป็นหลกัประกนัความมั�นคง
ในชีวิตการทาํงานโดยใช้ชื�อกองทุนว่า “กองทุนสํารองเลี@ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ!งจดทะเบียนแล้ว”   มี
ประกนัสงัคมให้กบัพนกังาน  เงินกูย้ืมกรณีประสบอุบติัภยัหรือการเจ็บป่วย   เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคล
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ในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเยี�ยมไข้พนักงาน เยี�ยมพนักงานคลอดบุตร    การจัดให้มีสถานที�ออกกาํลังกาย 
(Fitness)  รวมทั$งส่วนลดในการซื$อผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้   
 

บริษทัฯ ยงัได้พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอในทุกระดบั ทั$งการจดั
อบรมภายในบริษทัฯ  การอบรมผ่านระบบ e-learning  การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  (สามารถดู
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอบรมของพนักงานไดใ้นหัวขอ้ “ 8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื!อง “บุคลากร”)   
รวมทั$งบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่พนกังาน  เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้และทกัษะให้กบัพนกังาน 
 

•      นโยบายความปลอดภยัในชีวติและสุขอนามัยของพนักงาน 
 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมั�น พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานให้สอดคล้องตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการด้านความปลอดภยัทุกวิถีทางเพื�อให้เกิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยัของ
พนกังาน 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนั
เนื�องจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั$งการส่งเสริมและ
สร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามข้อกาํหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมั�นในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภยั และ
สุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกจากนั$นบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี$  

1. แต่งตั$งเจา้หน้าที�ความปลอดภยัและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั เพื�อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูก
จิตสํานึกพนักงาน  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั$งการอบรมดา้น
สุขภาพ โดยจดัสปัดาห์สุขภาพ และจดัสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ$วมือเขา้-ออกประตูสํานกังานเฉพาะผูมี้สิทธิเขา้-ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของ พนกังานและบริษทัฯ 
5. จดัให้มีการตรวจรักษาพยาบาล  บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และบริการทางการแพทยเ์บื$องต้นในทุก

สาํนกังาน 
6. จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 
7. จดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั$งภายในและภายนอกบริษทัฯ  เพื�อ

ส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน 
     

    ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในปี 2561  ในกลุ่มบริษทัสามารถ 
 

สายธุรกิจ จํานวนครั@งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั@นหยุดงานในปี 2561 

1. ICT Solution and Service ไม่มี 
2. Digital ไม่มี 
3. Call Center ไม่มี 
4. Utilities and Transportations 1 
5. Technology Related Services 1 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561 

 

 

 

112 

ทั$งนี$   บริษทัฯ ได้มีการอบรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของ
พนกังาน โดยผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่   คู่มือพนกังาน   HR Website (www.samarthre.com)  ซึ� งจรรยาบรรณ
ดงักล่าวก็ได้ถูกบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัฯ เพื�อถือปฏิบติั โดยบริษทัฯไดเ้ปิดเผย
จรรยาบรรณของพนักงานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสาํคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องให้กบัลูกคา้  ซึ� ง
เป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ   อย่างต่อเนื�อง    และได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยมุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการของบริษทัฯ ให้มีคุณภาพ  และมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ
ในราคาที�เป็นธรรม  เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้  รวมทั$งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�ผลิตจากโรงงานที�
ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดยในปี 2561  บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น รวมถึงการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจาํหน่าย  เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทัฯ  อาทิ 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กบักลุ่มธุรกิจ เพื�อ
บริการแก่ลูกคา้ปลายทาง และมีการจดัตั$งศูนยบ์ริการทั�วประเทศ ซึ� งอยูใ่นความดูแลของบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น 
เซอร์วิส จาํกดั เพื�อความคล่องตวั สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื�อสาร (ICT Solution and Service) ดว้ยศูนยบ์ริการรวมทั$งสิ$น จาํนวน 30 แห่งครอบคลุมทั�วประเทศ และ
บริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ที�ให้บริการรับแจง้และวิเคราะห์เหตุขดัขอ้งให้กบัลูกคา้ตลอด 
24 ชั�วโมง  นอกจากนี$  ยงัคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 เพื�อการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานที�มีคุณภาพให้กบั
ลูกคา้ 

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้ระบบงานไดรั้บความเชื�อมั�นของลูกคา้ยิ�งขึ$น รวมถึง
การรักษาและยกระดบัมาตรฐานการให้บริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บงานและบริการ
ที�มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

- บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั หน่วยงานบริหารการปฏิบติัการสนามบิน (Airport Operation Management) ไดรั้บ
มาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อ
ยกระดบัคุณภาพบริการ เช่น การให้บริการระบบตรวจสอบและคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กบับริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) อนัจะส่งผลในการเพิ�มความเชื�อมั�นและความพึงพอใจให้กบัลูกคา้  

- บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั ไดย้กระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ลูกคา้ผา่นระบบ CRM และเพิ�มทกัษะความชาํนาญของวิศวกรดว้ย Certificate มาตรฐานในระดบัสากล  

- บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั ได้เน้นการพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะดา้นมากขึ$น เพื�อใช้เป็นผลิตภณัฑ์
หลกั เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์และยงัมีการจดัอบรมพนกังานเป็นการ
ภายใน เพื�อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื�อให้พนกังานมีศกัยภาพในการสนบัสนุนงานและพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพระบบงานทั$งในส่วนที�เป็นผลิตภณัฑห์ลกั และงานที�ส่งมอบและให้บริการกบัลูกคา้  

- บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ได้พฒันาสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�มีจุดเด่นในการนาํเสนอในรูปแบบมลัติมีเดีย และ
พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัองคก์รธุรกิจชั$นนาํต่างๆ โดยไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทั$งในส่วนนกัออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทาํให้การออกแบบสื�อ ซึ� งรวมถึงสื�อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ�งขึ$น รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ� งเป็นกระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ทาํให้การส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นที�พึงพอใจของลูกคา้ นอกจากนี$ ยงัมีการ
พฒันาสื�อและแอปพลิเคชั�นบนอุปกรณ์สื�อสารพกพา เพื�อเพิ�มความสะดวกให้กบัลูกคา้ที�ตอ้งการ 

- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ไดพ้ฒันา Posnet e-Receipt Platform (PRP) ซึ� งเป็นระบบที�รองรับการใช้งาน Electronic 
Slip และ Electronic Signature  ทาํให้สามารถจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้ เพื�อให้ธนาคารและร้านคา้ผูใ้ช้งาน
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ประหยดัค่าใช้จ่ายมว้นกระดาษสําหรับพิมพ ์Sales Slip ได้มาก และช่วยให้การสืบคน้รายการขายทาํได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ$น รวมถึงมีระบบรายงานยอดขายและสินคา้คงคลงั (Inventory) ที�ช่วยเพิ�มความสะดวกให้กบัร้านคา้ 

- บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ไดข้ยายองคค์วามรู้ของพนกังานให้ครอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ 
Run SAP Like a Factory อีกทั$ง ยงัไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ที�จาํเป็นอยา่งต่อเนื�อง จน
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษทั SAP และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารโครงการจาก Project 
Management Institute (PMI) เพื�อให้มั�นใจไดว้า่บุคลากรของบริษทัสามารถให้บริการไดต้ามมาตรฐานสากล 
 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติักบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกิจที�สาํคญัประการหนึ� งดว้ย
ความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ  โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน  มีการพฒันาและรักษา
สัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญา เยี�ยมเยียนคู่คา้อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และมีความ
เชื�อถือซึ� งกนัและกนัไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาที�เป็น
เท็จ หรือหลอกลวงให้คู่คา้เขา้ใจผิด  หลีกเลี�ยงการซื$อสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  และติดตามข่าวสารว่ามีคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   
หรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าวบริษทัฯ จะหลีกเลี�ยงการซื$อสินคา้  และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรม
ดงักล่าวอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ทั$งนี$  บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามนโ ยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด โ ดยมีการ
คดัเลือกคู่คา้ที�มีมาตรฐานเพื�อเขา้ไปใ นทะเบียนผูข้าย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการ
สั�งซื7อ มีการประเมินคู่คา้โ ดยใ ช้เกณฑที์�มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภ้ายใ ตม้าตรฐานสากลทั7ง ISO 9001 และ 
CMMI ทั7งนี7บริษทัฯ ยงัมีนโ ยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยใ ห้เกิดการกระทาํดงักล่าว รวมทั7งคู่คา้
ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ�งตอบแทนใ ดๆ  ที�ผิดกฎหมายจากบริษทัฯ นอกจากนี7  คู่คา้จะตอ้งไม่ใ ห้ของกาํนลั
หรือเสนอผลประโ ยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าใ นรูปแบบใ ด แก่พนักงานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่คา้ นโ ยบาย
ดงักล่าวถูกตรวจสอบโ ดยผูบ้ริหารภายใ ตเ้อกสารและรายการประกอบ ทั7งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที�
เป็นกลางทั7งภายในและภายนอกองคก์ร 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี@ 
บริษทัฯ ยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบัเจา้หนี$   โดยบริษทัฯ ปฏิบติั
ตามสญัญา ขอ้ตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกบัเจา้หนี$ ไวอ้ยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั  หากเกิดกรณีที�
ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขแห่งสัญญาที�ตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโน้มที�จะไม่สามารถชาํระหนี$  หรือมีปัญหาทาง
การเงิน  บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หนี$ทราบล่วงหน้าเพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  กาํหนดแผนการแกไ้ข
ปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งรวมถึงเจา้หนี$  ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา 
โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร รับทราบอยา่งสมํ�าเสมอการพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของ
บริษทัอยา่งรอบคอบและเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี 
และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต  ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทาง
ลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้ไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ อนัเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ และไม่กระทาํการ
ใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้  
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•  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั!น 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�อาจ
เกิดขึ$นจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื�อให้พนกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทั$งนี$  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติั
ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
เรื�อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี!ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั!น” 

 

•  นโยบายการฟอกเงนิ 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญั และยดึถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัฯ
จะยึดมั�นตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติมอยา่งเคร่งครัด 

 

•  นโยบายด้านภาษี 
 

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดา้นภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี$  
1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกตอ้งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 
2. ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  
3. ดาํเนินการให้มีการประเมินความเสี�ยง ที�อาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรให้ถูกตอ้ง  

 

• นโยบายพฒันาเพื!อความยั!งยืน  
 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาที�จะนาํไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยืนของธุรกิจ ซึ� งจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบั
การคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพื�อความ
ย ั�งยนื ดงันี$  
1. ดาํเนินธุรกิจบนพื$นฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อให้พนกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และ

เวลาส่วนตวัเพื�อทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม  
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพื�อใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน  

และดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ให้ทั�วถึงทั$งองคก์ร  
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ  หรือกิจกรรมเพื�อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อ

ความย ั�งยนื  
 

นอกจากนี$  บริษทัฯ กาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน) โดยเริ�ม
จากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ� งในรายงานประจาํปี หากบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึ$นให้พิจารณาการจดัทาํ
รายงานแยกจากรายงานประจาํปี 

 
•  ความรับผดิชอบต่อสังคม  ส่วนรวม  และชุมชน 

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่  บริษทัฯ อยูร่อดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดงันั$นบริษทัฯ จึงได้
คืนกาํไรส่วนหนึ� งให้แก่สังคม โดยได้จดังบประมาณส่วนหนึ� งจากรายได้ของบริษทัฯ เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทาง
สงัคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ   โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน 
หรือสิ�งของแก่กิจกรรมที�ธาํรงไวซึ้� งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิก-
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ชนที�ดีในการให้การอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนาอยา่งสมํ�าเสมอ  ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา   การ
พฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อยา่ง
สมํ�าเสมอ    นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง  
โดยสร้างสมัพนัธ์ที�ดีกบัองคก์รทั$งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพื�อสร้างความสัมพนัธ์
ที�ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยืนและเป็นรูปธรรม  โดยในปี  2561 กลุ่มบริษทั
สามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”  ผ่านโครงการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ที�ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ  ทั$ งนี$  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ใน หัวข้อ  
“10. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อสิ!งแวดล้อม 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั รวมทั$งการ
เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รับผิดชอบต่อ
สงัคมในการใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาด พร้อมทั$งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง    
โดยมีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนกังาน
ทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ� งแวดล้อมในการปฏิบติัหน้าที�อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน
สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วม รวมทั$งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทัฯ  เพื�อเป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีการปฏิบติั
อยา่งต่อเนื�องผา่นสื�อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail  ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษทัฯ 
เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษทัฯ เรามุ่งการพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความ
ปลอดภยัทางดา้นสิ�งแวดล้อม  รวมทั$งการนาํเสนอบริการทางด้านการสื�อสารโทรคมนาคมที�ใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม และ
สนับสนุนการใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีวิสัยทศัน์สอดคล้องกนั อาทิ โครงการ 
AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยโดยคดัแยกขยะและผลิตเชื$อเพลิงขยะ เป็นตน้ 
นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รให้ใส่ใจสิ�งแวดลอ้มและใช้ทรัพยากร
อยา่งรู้คุณค่า  ผ่านสื�อภายในและโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน ที�ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง โดยปรับเปลี�ยน
รูปแบบให้น่าสนใจ สอดคล้องกบัสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในแต่ละปี  ในปี 2561 มีการ
ปรับเปลี�ยนรูปแบบการจดักิจกรรม ดงันี$   
 
โครงการ “SAMART SAVE” :  เพื�อรณรงคเ์รื�องของการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า โดยช่วยกนั SAVE ค่าใช้จ่าย             
                                                      ส่วนกลาง  เช่น การประหยดัไฟ และการใชก้ระดาษอยา่งรู้คุณค่า  
โครงการ Clean & Clear              :   เพื�อสิ�งแวดลอ้มที�ดีในที�ทาํงาน  และปลูกฝังนิสยัที�ดีในการแยกทิ$งขยะ  ทั$งขยะ 
                                                      เปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื�อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที�คุม้ค่า และเกิด 
                                                      ประโยชน์สูงสุด  
โครงการ 5 ส./Big Cleaning Day   :  เพื�อส่งเสริมสุขอนามยัและสิ�งแวดลอ้มที�ดีในที�ทาํงาน  
กิจกรรม “เพาะกล้าไม้คืนป่า” :  ส่งเสริมเรื� องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้โดยให้กลุ่มพนักงานอาสาร่วมกัน 
                                                      ปลูกตน้กลา้ ให้เติบโตกลายเป็นป่า ณ ศูนยวิ์จยัผลผลิตป่าไม ้จ. นครราชสีมา  
 

ทั$งนี$  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้น หวัขอ้ “10. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” 
 

•  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ 
 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบติัร่วมกัน  
พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กาํหนด
แนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน 
และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ ไปยงั
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บุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทาํได้เมื�อได้รับการ
ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่า
จะเป็นในเรื� องของเชื$อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และให้โอกาสพนักงานใน
การศึกษาเพิ�มเติมทั$งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั$นและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบ อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่
ความขดัแยง้ 

 

นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัไดมี้การสื�อสารนโยบายดงักล่าวให้พนกังานรับทราบ  และถือปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซต ์ HR 
ของบริษทัฯ (www.samarthre.com)  อย่างไรก็ตาม  หากมีพนกังานท่านใดเห็นว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเรื�อง
ดงักล่าว   บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะ  ร้องเรียน  ร้องทุกข ์ เรื�องที�ถูกละเมิดสิทธิ  รวมทั$ง
เรื� องอื�นๆ ได้ ซึ� งทางบริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 

•  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิh 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิs   โดยบริษทัฯ มีแนวทางในการ
ดาํเนินการเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทาํความผิดเกี�ยวกับ
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ก ําหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน
เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ที�ละเมิดลิขสิทธิs   หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน    

 

•  การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
เพื�อสร้างความย ั�งยืนให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ
และโปร่งใส  และได้จดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน อนัเป็น
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัฯ ได ้  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail)  ตามที�อยูที่�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  (Contact Us) 
ซึ� งรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี$  

 

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
99/1 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั$น 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

  หรือส่ง e-mail ไปที�  Nantana.K@samartcorp.com 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  ขอ้มูลตาม
ขั$นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป 

 

•  ขั@นตอนและวธิีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ  ยดึถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดส้นบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียหากพบการกระทาํใดๆ 
ที�ผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ รวมทั$งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด
ดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได้  โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื�องแจง้
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เบาะแสที�บริษทัฯ กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  โดยหากมีการระบุชื�อและนามสกุลของผูแ้จง้   
มาดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ มากขึ$น  เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอ้มูลเพิ�มเติม  
 

ขั$นตอนดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที�รับผิดชอบเบื$องตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทั$งจากพยานเอกสารและพยาน
บุคคล เมื�อเห็นว่ามีมูลการกระทาํผิด ให้เสนอเรื� องต่อประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาตั$งคณะกรรมการ
สอบสวน 

 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย หัวหน้างานหรือตวัแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานตน้สงักดั มีหนา้ที�รับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการกระทาํผิด รวมทั$ง
รวบรวมพยานหลกัฐานทั$งหมด เพื�อให้ทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที�มีต่อบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาสั�งการให้ดาํเนินการ
และฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรื�องดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

 
ทั$งนี$บริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั$งสิ$น 

  
ทั$งนี$  บริษทัฯ ได้เผยแพร่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
(www.samartcorp.com) และไดมี้การสื�อสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด
โปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ   นอกจากนั$น ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�
สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประกอบด้วยทั$งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ
บริหาร (Executive Board)   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  (Corporate  Governance  Committee)  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation  Committee)  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk  Management  
Committee)  และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื (Sustainable Development  Committee)  ดงันี$  

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (*)   ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3   ท่าน    ดงันี$  

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

 นางสาวนนัทนา คะงุ่ย   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  (*) กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่น้อยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอที+จะทาํหน้าที+ใ นการสอบทานความน่าเชื+ อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  โ ดยสามารถดูรายละเอียด
ประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1 

  
  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั$งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดย

กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบราย
ใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั$นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติั
ของกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้
ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั$งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั$ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั$ง  และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

5. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั$ ง 
6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  ทั$งนี$   เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

7.      จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งน้อยตาม
 ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    
8. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ชดัเจนเพิ�มขึ$น ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที� 
9. มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

โดยบริษทัฯ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ$น 
10. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  8  ท่าน   ดงันี$  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
3.     นายจง    ดิลกสมบติั  กรรมการ 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 

5. นายธีระชยั    พงศพ์นางาม กรรมการ 
6. นางผ่องศรี   สลกัเพชร(*) กรรมการ 
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7. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สวา่งภูวนะ(*) กรรมการ 
8. นางสาวโชติกา    กาํลูนเวสารัช(*) กรรมการ 

 

หมายเหตุ  (*) ได้รับการแต่งตั)งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารเมื+อวันที+ 15 พฤษภาคม 2561    
 
วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทั ที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั$งเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลังการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง  ทั$งนี$
กาํหนดให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจ

บริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 
2. ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เพื�อให้การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้  
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ที�ไดก้าํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที�

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 
5. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนกังาน เพื�อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
6. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เรื�อง

อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 
7.    ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั$น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง  ที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือ
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  
 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ  เรื�อง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ  มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
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การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารนั$น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร สามารถอนุมติัรายการที�ตน
หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ     ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม   2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  4  ท่าน   ดงันี$  

1. นายเสรี  สุขสถาพร ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ (กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ    เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั$งเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั$งนี$กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรง
ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยที�บริษทัฯ จดัตั$งขึ$น รวมทั$งผูบ้ริหาร
และพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญัๆ ของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 
5. ดูแลให้หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและ

ขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3  ท่าน   ดงันี$  

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

 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยู่ใน
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการแต่งตั$งกรรมการทดแทนในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลง คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื�อพิจารณาแต่งตั$งต่อไป  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทัฯ  เพื�อนาํเสนอ
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจากครบวาระ และ
ในกรณีอื�นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ของบริษทัฯ ประธานเจา้หน้าที�
บริหารผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   ในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั$งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาอนุมติั 

4. เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ  คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ  
และให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์  และเป้าหมายของบริษทัฯ รวมทั$งผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

5. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ$นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
6. พิจารณากลั�นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ของบริษทัฯ 
7. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�จะเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้�ถูกขึ$นบญัชีดาํหรือ

ถอดถอนจากบญัชีรายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี$จดัทาํขึ$น 
8. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนาํเสนอผลงาน (Contribution) และประวติัการ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 
 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง   ณ  วนัที�   31  ธนัวาคม  2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ท่าน   ดงันี$  
 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
  

 คณะทํางานบริหารความเสี!ยง 
1. นายจง    ดิลกสมบติั ประธานคณะทาํงาน 
2. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ สมาชิก 
3. นายสมหมาย  ดาํเนินเกียรติ สมาชิก  
 

โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะทาํงาน ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมอบหมาย 
 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ� งของบริษัทฯ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั$ งเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
ทั$งนี$กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหารความเสี!ยง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สําคญั  พร้อมทั$งกาํหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี�ยงนั$น 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
3. กาํกบัดูแลให้มั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านั$น 
4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ$นอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการสาํรวจความ

เสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั$นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 
5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงให้เกิดขึ$นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั$งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
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6) คณะกรรมการพฒันาเพื!อความยั!งยืน    ณ  วนัที�   31  ธนัวาคม  2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7  ท่าน   ดงันี$  

1. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์   ประธานกรรมการ 
2. นายจง   ดิลกสมบติั   กรรมการ 
3. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์   กรรมการ 
4. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์     กรรมการ 
5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม   กรรมการ 
6. นางผอ่งศรี    สลกัเพชร   กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สวา่งภูวนะ กรรมการ 

 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทั และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
แต่งตั$งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั$ งแรกหลงัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ�ง  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการพฒันาเพื!อความยั!งยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืนที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั$งใน
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ 

2. ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบาย 
พฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

ทั@งนี@ คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสมํ!าเสมอ  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ!ง
สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการประชุม และจํานวนครั@ งการเข้าร่วมประชุมสําหรับปีที!ผ่านมาได้ในหัวข้อ  
“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั@งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 

• การสรรหากรรมการอิสระ  กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 
 

การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตั$งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  ประธานเจา้หน้าที�
บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   พร้อมทั$งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ   
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ดงันี$    

 

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดย
พิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ พิจารณาความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ ทั$งเพศ อาย ุเชื$อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทกัษะความเชี�ยวชาญจาํเป็นที�ยงัขาด   เพื�อให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และใช้ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
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บริษทัไทย รวมทั$งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด เพื�อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั$งหรือเสนอขออนุมติัแต่งตั$งต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. การเลือกตั$งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก ําหนดไว้  ซึ� งสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ ก.ล.ต. เข้ามาดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระและใน
กรณีอื�นๆ 

3. การพิจารณาแต่งตั$งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึ� งรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวติั
การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษทัจดทะเบียนที�กรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่ง ซึ� งไม่เกิน 5 
บริษทัจดทะเบียน และการสนบัสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

4. การแต่งตั$งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจะตอ้งมีความโปร่งใส
และชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั$ง
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น มีดงันี$  
(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั$งหมดตาม (1) เลือกตั$งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั$งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั$งในครั$ งนั$น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั$ง ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
กวา่จาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั$งในครั$ งนั$น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี$ขาด 

 

 โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั$งกรรมการเป็นรายบุคคลในที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากสาเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั$งบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที�เขา้
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน ทั$งนี$  มติการ
แต่งตั$งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงั
เหลืออยู ่

5. การสรรหากรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที�เหมาะสม 
องค์ประกอบของกรรมการชุดยอ่ยทั$งคณะ และเกณฑก์ารดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการ และ
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ�มจากการสรรหาบุคคลทั$งภายใน
และภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะ
สาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณา
เห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั$ง 
 

• แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหาร  
ว่างลง   ซึ� งนอกจากบริษทัฯ จะตั$งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอ
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บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ$น  
โดยพิจารณา  คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสม และมีศกัยภาพ ในการปฏิบติัหน้าที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว  และพฒันาเพื�อ
เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งไดใ้นอนาคต   ทั$งนี$ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุ้น ตลอดจน
พนักงาน ว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทนัท่วงที  โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

 

นอกจากนี$  บริษทัฯ สนบัสนุนให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อให้มีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูง
สาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 

การจดัตั$งบริษทัใหม่ทุกครั$ ง  ฝ่ายจดัการตอ้งนาํเรื� องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั  ก่อน
ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั$งบริษทัใหม่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั$งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  พร้อมทั$งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าว  โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัที�ตนดูแล
ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน   สาํหรับการลงทุนใดๆ   หรือการดาํเนินเรื� องที�มีนัยสาํคญัตามที�กาํหนดในอาํนาจ
อนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ   ตอ้งปฏิบติัตามที�นโยบายกาํหนด  และตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  
ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนงานประจาํปี  เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อพิจารณาอนุมติัแผน  หากบริษทัใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน  ต้องชี$ แจงต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริหาร  ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก  จะถูกกาํหนดให้ชี$ แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด  
 

สําหรับระบบควบคุมภายใน  บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย  บริษทัฯ จะมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร   กรณีที�บริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน  ซึ� งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย   
คณะกรรมการบริหารจะสั�งให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสาํหรับประเด็นดงักล่าวทนัที    ทั$งนี$  หากบริษทัยอ่ยมีการทาํ
รายการใดๆ ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ย  เช่น  การเพิ�มทุน  การลดทุน หรือการเลิกบริษทัยอ่ย  เป็นตน้  รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื�ออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยต่อไป 
       
เมื�อมีการจดัตั$งบริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื�นอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงตั$งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่
เกินร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ�มเติมมีนัยสําคญัต่อบริษทัฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้จดัทาํ shareholders’ 
agreement หรือขอ้ตกลงอื�น ที�มีความชดัเจนเกี�ยวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องสาํคญั การติดตาม
ผลการดาํเนินงาน เพื�อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 
 

ในกรณีที�บริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย    บริษทัฯ จะปฏิบติัเช่นเดียวกบั
หลักเกณฑ์การทาํรายการได้มาและจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มี
นยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด   สาํหรับการทาํ
รายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย  บริษทัฯ มิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรื�องดงักล่าว    เวน้แต่บริษทัยอ่ยเขา้
ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ   บริษทัฯ จะปฏิบติัตามหลักเกณฑ์การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันตามที�ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
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9.5 การดูแลเรื!องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูล 
และนาํระบบการเขา้รหสัมาใช ้เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบั
พนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี$ บริษทัฯ ได้กาํหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  นําข้อมูลภายในไปใช้เพื!อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อื!นในทางมิชอบ และ
หลีกเลี!ยงหรืองดการซื@อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที!สําคัญที!มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทัฯ  และเพื�อให้มั�นใจวา่นโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนด
ช่วงเวลาการห้ามซื$อ-ขายหุ้นทั$งปี  ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า    โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยัง
ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื!องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั@ ง  อย่างไรก็ตาม ในปีที!ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที!
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษทัฯ มีการซื@อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ทั$งนี$บริษทัฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรื�อง
ดงักล่าวให้พนกังานของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์  โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ 
และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ  รวมทั$ง  ไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าที�ในการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย ์และสญัญาซื$อขายล่วงหน้า ทั$งของตนเอง คู่สมรส หรือผูที้�อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภรรยา  และบุตรที�ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ� งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกินร้อยละ  30  ของสิทธิออกเสียงทั$งหมดของนิติ
บุคคลดงักล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั$น ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และ

สญัญาซื$อขายล่วงหนา้ อนัเนื�องมาจากการซื$อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�เกิดรายการ รวมทั$ง
บทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์
และสัญญาซื$อขายล่วงหน้าดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพื�ออาํนวยความ
สะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซื$อขายล่วงหน้า ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนั$น 
บริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซื$อขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทําหนังสือ
ตักเตือน เพื!อหลีกเลี!ยงการประพฤติซํ@าในเรื!องดงักล่าว 
 

ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัทุกครั$ งก่อนทาํรายการ  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที!ประชุมเพื!อร่วมพิจารณา  และออกเสียงลงมติ
ทั@งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น   นอกจากนี$  บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยทาํกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในหวัขอ้ “12. รายการระหว่างกัน”   

 

บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ   รวมทั$งได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้เรื!อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้
ทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั   
ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 

 

นอกจากนี$  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั$งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม 
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9.6 ข้อมูลเกี!ยวกับค่าตอยแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชีให้กบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั  ดงันี$  

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  มีจาํนวนเงินรวม  2,450,000 บาท  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน  190,087  บาท   

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และสาํนักงานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั  สําหรับรอบปีบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที�  31  ธนัวาคม   2561  มีจาํนวนรวม 
18,680,000 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน  826,156.74 บาท   
 

ทั$งนี$  บริษทัยอ่ยที�อยู่ในต่างประเทศอีก 5 บริษทั ซึ� งอยูใ่นประเทศฮ่องกง และกมัพูชา ได้จ่ายค่าสอบบญัชีให้กบัผูส้อบบญัชี
ของบริษทัในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั$นๆ รวมเป็นจาํนวน  1,886,629.15 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
เบด็เตล็ดของผูส้อบบญัชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จาํนวน  103,494.49 บาท 

 

นอกจากนั$น บริษทัย่อยในประเทศเมียนมาร์อีก 1 บริษทั ได้จ่ายค่าสอบบญัชีให้กับผูส้อบบญัชีจากบริษทัอื�นตามความ
เหมาะสมกับขนาดธุรกิจจาํนวน    39,846.24 บาท และมีบริษทัย่อย 2 แห่งที�จดทะเบียนเลิกบริษทัในปี 2561 ได้จ่าย
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีเพื�อเลิกกิจการและชาํระบญัชีให้กบัผูส้อบบญัชีอื�นจาํนวน 48,000 บาท โดยบริษทัยอ่ยทั$ง 2 
บริษทั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีในปี 2561 

 

2) ค่าบริการอื!น (Non-Audit Fee) 

ในปี  2561  บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าบริการอื�น ในการสอบบญัชีดงันี$   

• บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.14  ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนใน
การตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจาํนวนค่าใชจ่้ายที�สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นได ้(USO) เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการ
นําส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“สาํนกังาน กสทช.”)  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที� 31  ธนัวาคม  2561ให้กบับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
จาํนวน 40,000 บาท 
 

• บริษทั สามารถอินโฟเนต จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 69.86 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนใน
การตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจาํนวนค่าใชจ่้ายที�สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นได ้(USO) เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการ
นาํส่งให้แก่สํานักงาน คณะกรรมการการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“สาํนกังาน กสทช.”)  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที� 31  ธนัวาคม  2561ให้กบับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
จาํนวน 40,000 บาท 

 

• บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 70.14 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพื�อใชข้อรับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที�  31  ธนัวาคม 2561 
ให้กบั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน  100,000 บาท 

 

• บริษทั สามารถ เอด็ เทค็ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ  70.14  ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพื�อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ$นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  
2561 ให้กบั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  จาํนวน 100,000  บาท 
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9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดสํีาหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ  และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํปี
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั$ ง   โดยในปี 2561 บริษทัฯ ได้นาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  หรือ  
Corporate Governance Code (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั$งบริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2561 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการ
ประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครั$ งที� 2/2561 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  9 พฤศจิกายน 2561 และครั$ งที� 1/2562  ซึ� งประชุมเมื�อ
วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2562  ไดพิ้จารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (CG Code) แลว้  พบว่า บริษทัฯ ไดน้าํ
หลกัปฏิบติั CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใชแ้ลว้ และไดน้าํเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณา 
   
โดยที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั@งที! 1/2562 ซึ!งประชุมเมื!อวันที! 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนํา
หลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ รวมทั$งได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และกฎบตัร
คณะกรรมการชุดยอ่ยให้ครอบคลุมการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (CG Code)  อย่างไรก็ตาม สาํหรับหลกัปฏิบติัที�ยงั
ไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ นั$น คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ
พิจารณา และนาํเสนอมาตรการทดแทนที�เหมาะสมต่อไป 
 

 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดใีนเรื!องอื!น  ๆ 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั$งยงัได้
ปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2561 (CGR) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทยดว้ย สาํหรับส่วนที�ยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว บริษทัฯ ไดน้าํหลกัเกณฑม์าเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี$  
  

 หมวดที! 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. บริษทัฯ ยงัมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั$งกรรมการ  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ
ได้แต่งตั$ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ โดยใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประกอบการ
พิจารณา รวมทั$งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  รวมทั$งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ / ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป         

2. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั$งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)    แต่
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอชื�อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน
ทีละคน  โดยผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง      

3. บริษทัฯ ยงัมิได้กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมาย
เกี�ยวกบัการซื$อขายหุ้นของบริษทัฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซื$อขาย  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าบริษทัฯ ยงัไม่มี
นโยบายดงักล่าว   แต่บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์น
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั$ ง 
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 หมวดที! 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. บริษทัฯ มิไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอื�นที�อยูน่อกกลุ่มธุรกิจที�กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารแต่ละคนจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 2 แห่ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
ของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน  5  แห่ง นอกจากนั$น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น
ของผูบ้ริหารระดับสูง  โดยกาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั ทั$งนี$    ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัฯ  ที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบั
บริษทัฯ หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอ
แต่งตั$งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะปฏิบติั
หนา้ที�ให้แก่บริษทัฯ 

2. บริษทัฯ ไม่มีกรรมการอิสระที�เป็นผูห้ญิงอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารซึ� ง
เป็นผูห้ญิงอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  1  ท่าน  ทั$งนี$บริษทัฯ มิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด  

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึ� งน้อยกว่าตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�
กาํหนดไวที้�มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 
60.0  ซึ� งนอ้ยกวา่หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไวที้�ร้อยละ 66  เนื�องจากในปี 2561 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั$งกรรมการที�เป็น
ผูบ้ริหารเพิ�มเติมอีก 1 ท่าน ทาํให้บริษทัฯ มีกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการที�ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน 

4. บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition: 
CAC) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทัฯ ได้เขา้สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership 
Corruption for Thailand: PACT) เพื�อเขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต  
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10. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน) 
 

นโยบายและภาพรวม 
 

บริษทัฯ ยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และยึดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มและ
สงัคม โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายทั0งภายในและภายนอกองคก์ร ตั0งแต่ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้  และชุมชน ฯลฯ  เพื�อนาํไปสู่การ
พฒันาธุรกิจอย่างย ั�งยืน   บริษทัฯ ในฐานะสมาชิกที�อยู่ร่วมในสังคม  จึงมุ่งมั�นที�จะสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่ชุมชน เพื�อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั0งคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนขึ0น  เพื�อกาํหนดกรอบนโยบาย และแนวทาง
ในการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ�งแวดล้อมของบริษทัฯ อย่างเป็นรูปธรรม อนัจะนาํมาซึ� งแนวทางในการติดตามความกา้วหน้า และ

ประเมินผลการดาํเนินงานดา้น CSR  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนมีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 2  ครั0 ง  ทั0งนี0  
บริษทัฯ จะพฒันาเรื� องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมตามแนวทางที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กาํหนดเพื�อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั�งยนืต่อไป  

 
หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
1. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงาน เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืนที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั0งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ                                                                                                                                                                                                                        
2. ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน   
1. ดาํเนินธุรกิจบนพื0นฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความ

ย ั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั 
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อให้พนกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และเวลาส่วนตวัเพื�อทาํประโยชน์

ให้แก่ชุมชนส่วนรวม 
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพื�อใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ�งแวดลอ้มให้ทั�วถึงทั0งองคก์ร 
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ  หรือกิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

 
ในการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื บริษทัฯ มีการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็น

ดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยนืตามระดบันยัสาํคญั เพื�อดาํเนินการอยา่งเหมาะสม  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ที�แสดงถึงการคาํนึงถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียที�สาํคญั ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งในการดาํเนินธุรกิจปกติ ดงันี0  
 

 วสัิยทัศน์ 

 

 กลุ่มบริษทัสามารถมุ่งมั�นเสนอสินคา้และบริการทางดา้นเทคโนโลยทีี�กา้วไกล เพื�อนาํมาซึ� งความเจริญที�ย ั�งยนืและคุณภาพชีวิตที�ดียิ�งขึ0น 

 

  พนัธกิจ 

องค์กร เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดาํเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

ลูกค้า นาํเสนอบริการทางดา้นเทคโนโลยสืี�อสารโทรคมนาคม และอื�นๆ ดว้ยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพื�อตอบสนองความตอ้งการ และ
ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  
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พนัธมิตร เสริมสร้าง ความสัมพนัธ์ที�แข็งแกร่ง เพื�อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั  
พนักงาน เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนกังาน  
ผู้ถือหุ้น เสริมสร้างรายไดที้�มั�นคง ย ั�งยนื เพื�อมอบ ผลตอบแทนที�คุ้มค่า และต่อเนื�องแก่ผูถื้อหุ้น  
สังคมชุมชน เสริมสร้าง “คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” ผา่นโครงการและกิจกรรมที�เกิดประโยชน์อยา่งต่อเนื�อง 

 
สาํหรับรายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นส่วนของ “9.  การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2   จริยธรรมธุรกิจ” 
 

การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
 
 บริษทัฯ ดาํเนินงานเพื�อให้เป็นไปตามนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื  และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มที�ได้กาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที�หมวด “9.  การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2  
จริยธรรมธุรกิจ” และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.samartcorp.com โดยนโยบายดงักล่าวยดึหลกัในการปฏิบติั 9 ประการ คือ 
 

1. การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8. การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ� งไดจ้ากการดาํเนินงานที�มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
1. การกํากับดูแลกิจการที�ด ี
 

ส่งเสริมการกํากับดูแลที�ดใีห้เป็นวฒันธรรมองค์กร  ยดึมั�นในความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื0นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้
เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
กิจการ   ดงันั0นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ที�เป็นลายลกัษณ์
อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดย้ึดถือปฏิบติั   
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ซึ� งเป็นหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหน้าที�ดูแลให้บริษทัฯ กรรมการ และผูบ้ริหาร
ปฏิบติัให้ถูกต้องตามกฎข้อบงัคบัต่างๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมทั0งกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งในปี 2561    บริษทัฯ ไดด้าํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที�ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “9.  การกํากับดูแลกิจการ” 
 

   ทั0งนี0  ในปีที�ผา่นมา  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  เป็นผลให้บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)(“SAMART”) 
และบริษทัย่อยที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  อีก  2  แห่งคือ  บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (“SAMTEL”)  และ บริษทั 
สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) (“SDC”) รวมถึงบริษทัยอ่ยที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ  คือ  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 
(มหาชน) (“OTO”) ไดรั้บผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ในปี 2561 ดงันี0  
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1) ผลการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  ประจําปี 2561 

 SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO  ไดรั้บผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั   
จดทะเบียนทั0งหมด 657 บริษทั  ซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบัสาํนกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 
2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

SAMART, SAMTEL, SDC  และ OTO ไดรั้บการประเมินในระดบั  4 TIA  ทั0ง  4 บริษทั โดยมีบริษทัจดทะเบียนที�เขา้รับการประเมิน
ทั0งสิ0น 657  บริษทั  จากการจดัทาํโครงการของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

มุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  และมีจริยธรรม  ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย  เคารพกฎระเบียบของสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สาํหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานด้วยความซื�อสัตย ์ สุจริต  และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  คุณภาพ  
คุณธรรม และเป็นธรรม  รวมทั0งครอบคลุมในเรื�องของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  พนกังาน  ลูกคา้  คู่แข่ง    คู่คา้  เจา้หนี0   
ตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทั�วถึง ไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ยึดถือปฏิบติั  โดยไดเ้ปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ (www.samartcorp.com)   นอกจากนั0น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�สอดส่องดูแล
ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ึดถือปฏิบติัตามจริยธรรมของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด    ทั0งนี0  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง   
“9. การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “9.1.2  จริยธรรมธุรกิจ” 

 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ    ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
กาํหนดให้มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตขึ0น เพื�ออนุมติัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั  โดยนโยบายดงักล่าวครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆคือ  

• ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 

• การบริจาคเพื�อการกุศลและเงินสนบัสนุน  

• การรับและให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อื�นใด  
 

นอกจากนี0  บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ดงันี0  

• กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  

• การป้องกนั  

• การจดัอบรมและสื�อสาร  

• การรายงานและช่องทางการรายงาน  

• การกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 
 

ซึ� งผลจากการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในปีที�ผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีการกระทาํผิดด้านทุจริต หรือกระทาํผิดจริยธรรม พบเพียง
ขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ซึ� งได้มีการแก้ไขและชี0 แจงระเบียบปฏิบติัที�ถูกตอ้งให้พนักงานทราบแล้ว 
นอกจากนี0  ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนื�องจากประเด็นเรื�องการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และไม่มีกรณีเกี�ยวกบัชื�อเสียงในทาง
ลบของบริษทัฯ อนัเนื�องมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 

 
โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยนโยบาย และแนวปฏิบติัดงักล่าวที�ได้รับอนุมติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ และเว็บไซต์ www.samartcorp.com 
เพื�อให้พนกังานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบติั ทั0งนี0  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัในการดาํเนินการ
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เกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา ไดเ้ปิดเผยไวแ้ล้วในเรื�อง  “11.  การควบคุมภายใน  การ

บริหารจัดการความเสี�ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น” 
 

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขัDนพืDนฐาน  ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค  ไม่
แบ่งแยกเพศ  และชนชัDน  ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

 บริษทัฯ ยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
โดยเคร่งครัด ในทางกลบักนับริษทัฯ จะสร้างองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนพร้อมทั0งปลูกจิตสาํนึกให้พนกังานของบริษทัฯ ยดึถือและปฏิบติัตาม 
โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัดงันี0   

 

• สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษทัฯ ให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน  โดยถือเป็นความลบั  ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื�นที�   
ไม่เกี�ยวขอ้ง 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บุคคลยอ่มอา้งศกัดิf ศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น 

 

• การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรื� องของเชื0อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ 
อาย ุและการศึกษา 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึ� งกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที�การงานตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสื�อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทัฯ  

- บริษทัฯ ให้โอกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และ
ให้โอกาสพนกังานศึกษาเพิ�มเติมทั0งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั0นและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ในการปฏิบติัหนา้ที�พึงหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื0อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา 
เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลให้สภาพการทาํงานปลอดจากการกดขี�ข่มเหง หรือการกระทาํที�ไม่เป็นธรรม 

- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั 
 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ดําเนินการเพื�อให้เกิดความปลอดภัย  และสุขอนามัยในการทํางาน  และกําหนดเงื�อนไข  รวมทัDงสภาพการจ้างงานที�เหมาะสมตามกฎหมาย
แรงงานพืDนฐาน  ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้พนักงานมีคุณภาพชีวติที�ด ี  

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทัฯ เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษทัฯ  บริษทัฯ ตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  และหลกัจริยธรรม  เพื�อสร้างความยุติธรรม ความมั�นคงและความสงบสุขในสังคม  
บริษทัฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบติัที�เป็นธรรมทั0งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั0ง โยกยา้ย และสวสัดิการที�เหมาะสม และเป็นธรรม  
ในดา้นต่างๆ อาทิ 

1. เคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นหัวขอ้ “9. การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตห้ัวขอ้ 
“9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”  เรื�อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”  
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2. กาํหนดให้มี “นโยบายสวสัดกิารและผลตอบแทน”  โดยคาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนกังานให้พนกังานปฏิบติังานเต็มความสามารถ  มีความ
เป็นธรรม  และมีระบบแบบแผนการปฏิบติัที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบั
ระดบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัที�สามารถแข่งขนัไดห้รือเท่าเทียมกบัอตัราค่าจา้งค่าตอบแทน
ของบริษทัชั0นนาํอื�นๆ   โดยปีนี0 ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทนแก่
พนกังานอยา่งเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัทั0งระยะ
สั0นและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว และเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทุกข์
เกี�ยวกบัการทาํงาน ซึ� งขอ้เสนอแนะหรือ ขอ้ร้องทุกข์ดงักล่าว จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงั และกาํหนดวิธีการแก้ไข เพื�อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 
 

 ในส่วนของสวสัดิการต่างๆ บริษทัฯ จดัให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบัพนกังานโดยคุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี มีการจดัตั0งกองทุนสาํรองเลี0 ยงชีพ เพื�อเป็นหลกัประกนัความมั�นคงในชีวิตการทาํงาน มีประกนัสังคมให้กบัพนกังาน มีการจดั
เงินกูย้มืกรณีประสบอุบติัภยัหรือเจบ็ป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัให้มีสถานที�ออกกาํลงั
กาย รวมทั0งมีส่วนลดในการซื0อผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ในเรื�อง “9.  การกํากับดูแลกิจการ” 
ภายใตห้วัขอ้ “9.1.2  จริยธรรมธุรกิจ” เรื�อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”  
 

3. กาํหนดให้มี “นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัย” โดยบริษทัฯ จดัให้มีนโยบายและระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน

ให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดของกฎหมาย  รวมทั0งดาํเนินการด้านความปลอดภยัทุกวิถีทาง เพื�อให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวิต และ
สุขอนามยัของพนกังาน รวมถึงการเสริมสร้างในดา้นสุขภาพ เพื�อให้พนกังานมีพลานามยัที�สมบูรณ์แข็งแรง นอกเหนือจากการจดัให้มี
การตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทยเ์บื0องตน้ รวมทั0งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และมีการตรวจสุขภาพประจาํปี  
ไดแ้ก่  

- โครงการ Be Healthy...Be Happy จดัคลาสออกกาํลงักาย ดว้ยการเตน้ในรูปแบบต่างๆ ทุกเยน็วนัพุธ หลงัเลิกงานให้กบัพนกังาน อาทิ 
Body Combat, Zumba, BodyJam ในช่วงเดือน ต.ค - พ.ย. 2561  

           
สาํหรับทางดา้นความปลอดภยัไดจ้ดัให้มีการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น  มีการแต่งตั0งเจา้หนา้ที�ความปลอดภยั การจดัอบรมและปลูก
จิตสาํนึกเกี�ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี ใชร้ะบบ
สแกนนิ0วมือ เขา้ – ออก ประตูสาํนกังาน  
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “9.  การกํากับดูแลกิจการ”  ภายใตห้วัขอ้  “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”  เรื�อง  “นโยบายการปฏิบัติต่อ
พนักงาน”  
 

4.    กาํหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น 
1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• นโยบายวิเคราะห์อตัรากาํลงั     

• นโยบายการสรรหาและคดัเลือก  

• นโยบายดา้นบริหารผลการปฏิบติังาน  

• นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

• นโยบายสวสัดิการและผลตอบแทน    

• นโยบายสร้างความสมัพนัธ์และผกูพนัภายในองคก์ร  
 

2) นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

• นโยบายการวางแผนพฒันาอาชีพ  

• นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล       

• การพฒันาและจดัการความรู้ในองคก์ร                                                                                                                                                                         
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• นโยบายรักษาผูมี้ศกัยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 รายละเอียดเกี�ยวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื� อง “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใตห้ัวขอ้ “8.5 
บุคลากร” เรื�อง “นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” 

 

 บริษทัฯ ตระหนักเสมอว่าบริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวนันี0  ก็ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน ดงันั0น บริษทัฯ จึงให้
ความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน โดยปีที�ผ่านมาไดมี้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื�อให้พนกังาน
มีส่วนร่วม  อาทิ 

 

- โครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box” เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานทุก
ระดบั รวมทั0งการสื�อสารภายในองคก์รแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื�อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี�ยนแนวคิดมุมมอง 
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนําผลที�ได้ไปปรับปรุงแนวทางดําเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ0น  
 

นอกจากนั0นบริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการสร้างความสมัพนัธ์ และผกูพนัทุกระดบัภายในองคก์รระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทั0งได้
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเนน้การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รให้เกิดการประสานงานและการทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งมืออาชีพ ในปีที�ผ่านมา บริษทัฯ จึงจดัทาํกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั0 ง การจดักิจกรรมเพื�อ
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Synergy) การจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ต่างๆ ในทุกระดบัขององค์กร เช่น กิจกรรมเชื�อมความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รต่างๆ และชมรมกีฬา ชมรมทาํความดี (D-Club) และชมรมอื�นๆ ฯลฯ 
 

6. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 

ให้ความสําคญัในการผลิตสินค้าและบริการที�มีคุณภาพ และความปลอดภยั 
 
บริษทัฯ เชื�อมั�นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องให้กบัลูกคา้  ซึ� งเป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ อยา่งต่อเนื�อง จึง
ไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี0  

 

1. มุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. จาํหน่ายสินคา้ และบริการที�มีคุณภาพ ให้กบัลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเกี�ยวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือเงื�อนไข

ใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั0นๆ 
4. จดัให้มีกระบวนการที�สามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการให้บริการที�ไม่เหมาะสม เพื�อที�บริษทัฯ จะไดป้้องกนั 

/ แกไ้ขปัญหา ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการให้บริการดงักล่าวต่อไป 
5. จดัให้มีบริการหลงัการขายเพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.      รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัที�จะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้� งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ ให้ย ั�งยนืสืบไป 
 
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “9. การกํากับดูแลกิจการ”  ภายใตห้ัวขอ้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”  เรื�อง “นโยบายการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า” 

 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 

ให้การสนับสนุน และพฒันาคุณภาพชีวติ  รวมทัDงพฒันาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม 
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บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า  บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวนันี0  ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดงันั0น  
บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัยิ�งต่อการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที�ผ่านมา ได้มี
การดาํเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงันี0  

 
1. การสร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบัองคก์ร ทั0งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบั เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีและสามารถ

ประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนืและเป็นรูปธรรม  
2. การมอบสิ�งปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพื�อดูแลสภาพความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัของชุมชน อาทิ การสร้างที�

พกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหน้าที�ทาํการบริษทัฯ การบริจาคเสื0 อกันฝนและเสื0 อสะทอ้นแสงแก่ตาํรวจจราจรในพื0นที� สถานี
ตาํรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตาํรวจภูธรปากคลองรังสิต  การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณ
ใกลเ้คียง   การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทานแก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิ�งของจาํเป็นเพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจดัหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนที�ประสบปัญหาอุทกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสาํนึกให้แก่พนกังานในองคก์รเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มผ่านสื�อและกิจกรรมภายในอยา่ง
ต่อเนื�อง 
 

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไวแ้ลว้ภายใตห้วัขอ้ “กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม” 
 

8. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 
ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ที�และความรับผิดชอบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม จึงไดย้ดึหลกัปฏิบติั ดงันี0  
1. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั รวมทั0งการเป็นพลเมืองดี  ในการปฏิบติั

ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  หรือขอ้บงัคบัต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
2. รับผิดชอบต่อสงัคมในการใชท้รัพยากร  ทั0งในรูปวตัถุดิบ  เงินทุน  บุคลากรและพลงังาน ฯลฯ  อยา่งชาญฉลาด   
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อยา่งต่อเนื�อง 

 
บริษทัฯ มีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้  และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนกังานทุกคนคาํนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ที�อยูเ่สมอ ดงันี0  
1. บริษทัฯ มีการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกดา้นสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วมอยา่งต่อเนื�อง 
2. บริษทัฯ ให้การสนบัสนุนการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มแก่สงัคมและองคก์รต่างๆ รวมทั0งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อ

สร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ 
3. บริษทัฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื�องความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังาน เพื�อให้เกิดความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการ

ดูแลสิ�งแวดลอ้มโดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มดาํเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมดงันี0  
 

  การพฒันาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงสิ�งแวดล้อม  
เรามุ่งการพฒันาสินคา้และบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภยัทางด้านสิ�งแวดล้อม  รวมทั0งการนาํเสนอบริการ
ทางดา้นการสื�อสารโทรคมนาคมที�ใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าแก่องคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีวิสัยทศัน์
สอดคลอ้งกนั อาทิ โครงการ AMR  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยโดยคดัแยกขยะและผลิตเชื0อเพลิงขยะ    
เป็นตน้ 
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การสร้างจิตสํานึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
การกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รให้ใส่ใจสิ�งแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  ผ่านสื�อภายในและโครงการรณรงคป์ระหยดั
พลงังาน ที�ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง โดยปรับเปลี�ยนรูปแบบให้น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนกังานในแต่
ละปี   

  ในปี 2561 มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบการจดักิจกรรม ดงันี0   
- โครงการ “SAMART SAVE” :   เพื�อรณรงคเ์รื�องของการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า โดยช่วยกนั SAVE ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง                        
   เช่น   การประหยดัไฟ และการใชก้ระดาษอยา่งรู้คุณค่า 
- โครงการ Clean & Clear  :   เพื�อสิ�งแวดลอ้มที�ดีในที�ทาํงาน และปลูกฝังนิสยัที�ดีในการแยกทิ0งขยะ ทั0งขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะ     

รีไซเคิล เพื�อให้เกิดการใชท้รัพยากรที�คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
- โครงการ 5 ส./Big Cleaning Day :   เพื�อส่งเสริมสุขอนามยัและสิ�งแวดลอ้มที�ดีในที�ทาํงาน  
- กิจกรรม “เพาะกล้าไม้คืนป่า”         :   ส่งเสริมเรื�องการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้โดยให้กลุ่มพนกังานอาสาร่วมกนัปลูกตน้กลา้ ใหเ้ติบโตกลาย   

เป็นป่า ณ ศูนยวิ์จยัผลผลิตป่าไม ้จ.นครราชสีมา  
 

9.      นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ�งได้จากการดาํเนินงานที�มีความรับผดิชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  
มุ่งพฒันาและนําเสนอนวตักรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีเพื�อยกระดบัมาตรฐานชีวติความเป็นอยู่ ดูแลสิ�งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า 
โครงการ Samart Innovation Awards  คือ กิจกรรมสาํคญัที� “กลุ่มบริษัทสามารถ” ดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลากวา่ 16 ปี เพื�อมุ่ง
ส่งเสริมให้เยาวชน และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ไดเ้กิดการพฒันาความคิด ความสามารถ  อนันาํไปสู่การสร้างนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ี ซึ� ง
หลงัจากการประกวดในแต่ละปีสิ0นสุด บริษทัฯ จะทาํการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที�เขา้รอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผา่นกิจกรรมและสื�อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเนื�อง ทั0งนี0  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชยใ์ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประกวดแลว้ ยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้แก่นกัพฒันานวตักรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที�ผา่นมา มีจาํนวนข่าวสารเกี�ยวกบัโครงการฯ และผลงานที�ถูกเผยแพร่ผา่นสื�อสิ�งพิมพ ์วิทย ุ
โทรทศัน์ และสื�อออนไลน์ จาํนวนรวม 95 ข่าว  
 

การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
จากการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนืผ่านหลกัปฏิบติั 9 ประการ ทาํให้ในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการถูกตรวจสอบ
หรืออยูร่ะหวา่งถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจหนา้ที�วา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อยา่งใด   
 
กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 
เพื�อความชดัเจนในการดาํเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR)   กลุ่มบริษทัสามารถจึงไดก้าํหนดนโยบาย และ
แนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อนัประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงันี0  

การสร้างคนคุณภาพ   

1.   SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจดัประกวดนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี การให้ทุนวิจยั และการจดัฝึกอบรมความรู้ เสริมทกัษะ
วิชาชีพ Samar t Innovation Award 2018 จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 16 โดยบริษทัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบั สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ดาํเนินโครงการ Young Technopreneur  (เถา้แก่นอ้ยเทคโนโลย)ี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันี0  

• มอบประสบการณ์ดว้ยการนาํเขา้เยี�ยมชมหน่วยงานทั0งภาครัฐและเอกชน ที�ให้การสนับสนุน Start Up ของประเทศญี�ปุ่ น  (สาํหรับผูมี้
คะแนนสูงสุด 3 อนัดบั)   

• สนบัสนุนเงินรางวลั Samart Innovation Award 2018 จาํนวน 3 รางวลั ประกอบดว้ย  รางวลั “สุดยอดนกัคิดนกัพฒันานวตักรรม
ตน้แบบ”  หรือ รางวลัชนะเลิศ  จาํนวน 1 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท   พร้อมรางวลัรองชนะเลิศอีก 2 รางวลั คือ 100,000 บาท และ 50,000 
บาท ตามลาํดบั พร้อมมอบทุน start up Funds สาํหรับผูผ้า่นเขา้รอบที� 2 อีก 16 ทีมๆ ละ 30,000 บาท 

• สนบัสนุนในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม  ซึ� ง 7 ปีที�ผ่านมา (ปี 2555-2561) เราได้กระตุน้นกัพฒันารุ่นใหม่ของไทย กว่า 1,000 คน  มี
ผลงานสร้างสรรคก์วา่ 500 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแลว้กวา่ 45 ราย  และยงัคงมุ่งมั�นเฟ้นหาผูที้�มีความพร้อมต่อไป 
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2.      โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื�น  ๆ 
• สนับสนุนทุนการศึกษา  แก่นกัศึกษาที�เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยร์ะดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์จาํนวน  4  ทุน      

ทุนละ 14,000 บาท  มูลค่ารวม 56,000 บาท โดย บริษทั วนัทูวนัคอนแทคส์ จาํกดั  (มหาชน)  
• สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 

>   สนับสนุนการศึกษาทางไกล โดยมอบจานดาวเทียมและอุปกรณ์ พร้อมทั0งอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา ให้แก่ 30 โรงเรียน                      
ที� จ.สระแกว้ โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน), บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั และบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชั�น จาํกดั   

>   สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา เพื�อนาํไปซ่อมรถรับ-ส่งนกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนองแก และโรงเรียนบา้นดงกลาง 
จ.ลพบุรี  มูลค่ารวม 100,000 บาท โดยบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

• สนับสนุนความสามารถด้านกีฬ าฟุตบอล 
>   โครงการฟุตบอลเพื�อเยาวชนไทย โดยร่วมกบั KING POWER สนบัสนุนโครงการ FOX HUNT คดัเลือกเยาวชนไทยไปร่วมฝึกซอ้ม

ฟตุบอลร่วมกบัสโมสรเลสเตอร์ซิตี0  ณ ประเทศองักฤษ   นอกจากนี0  ยงัร่วมส่งบุตรหลานของพนกังาน อาย ุ12-14 ปี เขา้ร่วมฝึกทกัษะดา้น
กีฬาฟตุบอล เพื�อสร้างพื0นฐานการเขา้ร่วมโครงการ FOX HUNT โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  

>    โครงการอบรมฟุตบอลให้กับครู โดยจดักิจกรรมอบรมฟตุบอล หลกัสูตรพฒันาการสอนกีฬาฟุตบอลอยา่งมืออาชีพ   เพื�อให้ครูนาํความรู้
กลบัไปพฒันาทกัษะดา้นกีฬาฟตุบอลให้กบันกัเรียนและเยาวชน โดย บริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั  

>     สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่าง  ๆอาทิ สโมสรบุรีรัมยย์ไูนเตด็, สโมสรแพร่ ยไูนเตด็ โดยบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  

• สนับสนุนความสามารถด้านกีฬ าอื�น  ๆ 
>     สนับสนุนการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “PEA Table Tennis Junior and cadet 2018” ซึ� งทางชมรม กีฬาเทเบิลเทนนิส สโมสรการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคมช่างภาพ ผูสื้�อข่าวโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ์โดย จดัขึ0นให้กบั เยาวชน ชาย-หญิง ทั�วประเทศซึ� งสนบัสนุนรางวลัพิเศษ พร้อมทั0งค่าใช้จ่ายการจดักิจกรรม มูลค่า 50,000 
บาท โดย “กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม”  

>    สนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนานาชาติ รายการ " Bangsean Grand Pr ix 2018"  ณ จ.ชลบุรี มูลค่า 5,000,000 บาท โดย 
“กลุ่มบริษทัสามารถเทลคอม” 

>     สนับสนุนการแข่งขันกีฬ าเปตอง ครัDงที� 6 โดยสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการจดักิจกรรมและของรางวลัมูลค่า 50,000 บาท   โดย “กลุ่มบริษทั
สามารถเทลคอม” 

>    สนับสนุน PEA Mini Marathon ครัDงที� 9 ซึ� งจดัโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนบัสนุนรางวลัต่างๆ พร้อมพนกังานร่วมวิ�งในกิจกรรม
ดงักล่าว กวา่ 50 คน โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั  

>    สนับสนุนการแข่งขันกีฬ าขี�ม้าโปโลฤดูกาล 2018 มูลค่า 1,000,000 บาท โดย บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน)  

>     โครงการหอการค้าปั�นเพื�อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ โดยร่วมสนบัสนุนการจดักิจกรรม ร่วมกบั หอการคา้  จ.สมุทรปราการ ที�บาง

กระเจา้ จ.สมุทรปราการ มูลค่า 100,000 บาท โดยบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

• สนับสนุนด้านอื�น  ๆ 

>    สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มูลค่า 200,000 บาท   โดยบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด 

(มหาชน) 

>     สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจดัให้พนกังานจาํนวนกวา่ 70 คนร่วมปลูกตน้กลา้เพื�อเติบโตเป็นป่า พร้อมสนบัสนุนค่ากลา้ไม ้

จาํนวน 450 ตน้และอุปกรณ์ ณ ศูนยวิ์จยัผลิตผลป่าไม ้ต.กลางดง จ.นครราชสีมา โดย บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั  
 

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม 
มุ่งสนบัสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ละบาํเพญ็ประโยชน์ผา่นชมรม “สามารถ..ดีคลบั”   ซึ� งเกิดขึ0นจากการรวมกลุ่มของพนกังานจิตอาสาในบริษทัฯ 
นอกจากนี0  ยงัไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมพทุธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผา่น “มูลนิธิสามารถ” 
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• โครงการเทิดพระเกียรติ  โดยจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ในโอกาสวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ร.10 ไดแ้ก่ พิธีทาํบุญตกั

บาตรและสวดมนต ์- นั�งสมาธิ  เพื�อถวายเป็นพระราชกุศล การรณรงคใ์ส่เสื0อเหลือง พร้อมทั0งจดักลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 

“Bike อุ่นไอรัก” และโครงการ “อุ่นไอรักคลายความหนาว”  

• โครงการ Samart Mind Power   เพื�อส่งเสริมการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ประกอบดว้ย 

-  กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา”  ในวาระโอกาสวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา     

 - รายการเสียงธรรม  เผยแพร่หลกัธรรม ทางเสียงตามสาย เวลา 8.30 - 9.00 น.ทุกเชา้วนัจนัทร์   

• โครงการถักบุญ 

 เป็นโครงการที�จดัต่อเนื�องเป็นปีที� 4 เพื�อเปิดโอกาสให้พนกังานร่วมกนัทาํความดี ถกัหมวกไหมพรม จาํนวน เป้าหมาย 500 ใบ เพื�อนาํไปมอบ

ให้เด็กนกัเรียนตาํรวจตระเวณชายแดน จ.ตาก  

• โครงการ “ทุนกล้าด”ี  

โครงการสนบัสนุนให้เกิดจิตอาสา ซึ� งจดัต่อเนื�องเป็นปีที� 5  เพื�อเปิดโอกาสให้อาสาสมคัร “สามารถดีคลบั” ไดท้าํ กิจกรรมที�มีประโยชน์ ต่อ

ชุมชนและสังคม ได้แก่ โครงการช่วยเหลือสัตว ์2 โครงการ โครงการเพื�อเด็ก 2 โครงการ โครงการเพื�อผูพิ้การซํ0 าซ้อน โครงการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมไทย และโครงการบ่อกรองกกัเก็บนํ0าเพื�ออุปโภค  อยา่งละ 1 โครงการ รวม 7 โครงการ   

• โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกบัสภากาชาดไทย จดัให้พนกังานและคนในชุมชนใกลเ้คียง ไดมี้ส่วนช่วยเหลือสงัคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจดั

อยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 3 ครั0 ง 

• กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภยั สปป.ลาว  โดยร่วมบริจาคเงินจาํนวน 100,000 บาท ผา่นมูลนิธิไทยพึ�งไทย และบริจาคขา้วสาร  จาํนวน 300 ถุง 

มูลค่า 24,000 บาท โดยบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

• โครงการ ICT Give & Share เพื�อให้พนกังานไดร่้วมกนัทาํความดีเพื�อชุมชนและสงัคม ในโอกาสครบรอบวนัก่อตั0งของบริษทัในเครือ จาํนวน 

9 ครั0 ง ไดแ้ก่ บา้นเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด  2  ครั0 ง สถานสงเคราะห์เด็กพิการ  และทุพพลภาพ (บา้นนนทภูมิ) 4 ครั0 ง  บา้นพกัหญิงคนชรา    

ติวานนท ์1 ครั0 ง และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง (บา้นเฟื� องฟ้า) 2 ครั0 ง  

               

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2561 
 
รางวลัศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที�ได้รับความไว้วางใจมากที�สุดในเอเชีย 
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)ไดรั้บรางวลั “Asia’s Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company”      
ในฐานะ “ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ที�ไดรั้บความไวว้างใจมากที�สุดในเอเชีย” จากบริษทั International Brand Consulting Corporation, USA  
 
รางวลัดเีด่นด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 6 ปี ซ้อน 
 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)  ไดรั้บรางวลั  “2018  Thailand  Outsourced Contact Center Service Provider of the Year”  ติดต่อกนั
เป็นปีที� 6 จากเวที 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ในฐานะที�เป็นองคก์รเอกชนที�ดาํเนินธุรกิจดา้นคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชั0นนาํ
ของประเทศ ที�มีผลการดาํเนินงานยอดเยี�ยม มีการเติบโตและมีการพฒันาองคก์รมาโดยตลอด 
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11. การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี�ยง  และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

 
11.1   การควบคุมภายใน ปี 2561 
   11.1.1  ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเนื%อง  เพื%อให้มีระบบการควบคุมภายในที%ครอบคลุมในทุกกิจกรรม
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื%อเพิ%มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน  คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบ
ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  โดยคาํนึงถึงการกาํกบัดูแลกิจการที%ดี  ซึ% งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาํหนา้ที%ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประเมินความถูกตอ้งและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึง
ดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง  ดูแลการทาํรายการที%เกี%ยวโยงกนั มิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
เพื%อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าที%ในการตรวจสอบการปฏิบติังาน และรายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ% งครอบคลุมทั8งในดา้นบญัชี  การเงิน  การบริหาร  การดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี ที%ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั%น จาํกดั (มหาชน)  มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  และกรอบการบริหารความเสี%ยงทั%วทั8งองคก์ร (ERM)     
 
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษทัฯ ได้จดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอ ที%จะดาํเนินการตามระบบควบคุมภายในไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันี8  

 
 1)   การควบคุมภายในองค์กร 
 บริษทัฯ  มีการกาํหนดโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสายงาน โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของทุกหน่วยงาน   
 

บริษทัฯ ได้แบ่งแยกหน้าที%รับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนกาํหนดอาํนาจอนุมติัดาํเนินการอยา่งชัดเจน โดยมีการปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี%ยนแปลงของธุรกิจอยา่งสมํ%าเสมอ 
 
บริษทัฯ  มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบัจริยธรรม สําหรับผูบ้ริหารและพนักงาน โดยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ% งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ  
บริษทัฯ  

 
  2)   การกําหนดวตัถุประสงค์ 
 บริษทัฯ  มั%นใจวา่วตัถุประสงคที์%กาํหนดขึ8น สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ และความเสี%ยงที%ยอมรับได ้
 
 บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคไ์วใ้นแผนงานประจาํปี (SIP)  เพื%อติดตามให้สาํเร็จตามเป้าหมายที%บริษทักาํหนดไว ้
 
 3)   การบ่งชี1เหตุการณ์ 

บริษทัฯ  ระบุความเสี%ยงที%อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาความเสี%ยงที%เกิดจากปัจจยัภายนอกและ
ภายในบริษทัฯ  และเลือกตรวจจากเรื%องที%มีความเสี%ยงสูงไปตํ%า 
 
ในปี 2561  บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง 3 ครั8 ง เพื%อให้กาํหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการ
บริหารความเสี%ยงดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ 

 
 4)   การประเมินความเสี�ยง 
 บริษทัฯ ไดป้ระเมินความเสี%ยงจากขั8นตอนในการปฏิบติังาน ทาํให้ระบุความเสี%ยงไดค้รอบคลุมการดาํเนินงานในทุกหน้าที%ของแต่ละ

หน่วยงาน 
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 มีการนาํเสนอความเสี%ยงของกลุ่มบริษทัฯ เขา้ในที%ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง เพื%อหามาตรการจดัการความเสี%ยงปีละ 3 ครั8 ง 
 

บริษทัฯ ไดป้ระเมินการเปลี%ยนแปลงของปัจจยัภายนอก ที%อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื%อให้สามารถประเมินความ
เสี%ยงในแต่ละระดบัให้เหมาะสม 

 
 5)   การตอบสนองความเสี�ยง 

บริษทัฯ  มีกระบวนการบริหารความเสี%ยงอยา่งเป็นระบบต่อเนื%อง โดยกาํหนดการตอบสนองต่อความเสี%ยงในแต่ละระดบั เพื%อให้มั%นใจว่า 
บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยเลือกจดัการกบัความเสี%ยงระดบัสูงก่อนตามลาํดบั 
 
บริษทัฯ  มีการจดัการเพื%อให้ระดบัความเสี%ยงลดลง จนอยูใ่นระดบัที%ยอมรับได ้บนพื8นฐานของการเปรียบเทียบตน้ทุนที%ดาํเนินการกบั
ผลประโยชน์ที%องคก์รจะไดรั้บ 

 
 6)   การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 บริษทัฯ  มีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบติังาน ในการควบคุมความเสี%ยงที%เกี%ยวขอ้งกบัหน้าที% และกระบวนการทาํงาน เพื%อให้องคก์ร

สามารถลดความเสียหายจากความเสี%ยงมากที%สุด 

 บริษทัฯ ใช้ระบบ ERP Software (SAP) รองรับระบบงานด้านบญัชี  งานจดัซื8อจดัจา้ง  คลงัสินคา้  เพื%อความมั%นคงปลอดภยัของ
สารสนเทศ รวมทั8งบริษทัมีฝ่าย Corporate IT กลาง เป็นผูดู้แลประมวลผล และจดัเก็บขอ้มูล เพื%อนาํขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที 

 
 7)   ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

บริษทัฯ  มีการจดัตั8 งศูนยส์ารสนเทศ (Data Center) เพื%อเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินงานขององค์กร และควบคุมการใช้งานด้วย
มาตรฐานสากล 

บริษทัฯ  มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญัไวอ้ยา่งครบถว้น สะดวกต่อการคน้หา และไดก้าํหนดนโยบายบญัชีของ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ให้
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ และไม่ขดัต่อหลกัการบญัชีที%รับรองทั%วไป 

 
 8)   ระบบการติดตาม 
 บริษทัฯ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที%ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ที%วางไว ้ พร้อมทั8งปรับปรุง

ในหวัขอ้ที%มีการประเมินอยูใ่นเกณฑต์ํ%า 
 
 บริษทัฯ  ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบติัหนา้ที%ตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในทุกขั8นตอน

ปฏิบติังาน 
 

นอกจากนี8  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน เพื%อติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และ
บริษทัยอ่ย เพื%อให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานประจาํปี 

 
 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกับการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที% 1/2562  เมื%อวนัที%  26 กุมภาพนัธ์ 2562  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ% งเป็นกรรมการอิสระ  
ทั8ง  3 ท่าน เขา้ร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ แล้ว ลงความเห็นว่า บริษทัฯ มีการ
ควบคุมภายในที%มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ  นอกจากนี8  ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสรินดา  
หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที%ทะเบียน 4799 ซึ% งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี 2561 สิ8นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม  2561  
มิไดแ้สดงความเห็นวา่ บริษทัฯ มีขอ้บกพร่องที%มีสาระสาํคญัเกี%ยวกบัระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบญัชีดงักล่าวแต่ประการ
ใด 
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 11.1.2    การตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะมีส่วนช่วยให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมาย ดว้ยการปรับปรุงการดาํเนินงาน  กระบวนการบริหารความเสี%ยง  การ
ควบคุมภายใน และกาํกบัดูแลที%ดีของบริษทัฯ 
 
การตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในปี 2561 ได้ตรวจสอบเรื% องการควบคุมดูแลทรัพยสิ์น การเร่งรัดติดตามหนี8 คา้งชาํระของบริษทัฯ  
รวมถึงแจง้ปัจจยัความเสี%ยงที%เกิดขึ8น ให้กบัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  เพื%อหาแนวทางแกไ้ข 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้ความสาํคญัและส่งเสริมความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน โดยมีเป้าหมาย
ให้สามารถป้องกนั และลดความเสี%ยงของธุรกิจ เพื%อให้บริษทัฯ เติบโตอยา่งย ั%งยนื 

 
11.1.3    หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ที%ปฏิบติัหน้าที%ในปัจจุบนั คือ  
นางสาวนนัทนา คะงุ่ย  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทาํงานเพียงพอ และเหมาะสม โดยในปี 2561 ไดป้ฏิบติัหน้าที% 
ดงันี8  

 
1. เสนอแผนการตรวจสอบประจาํปี 2561 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมติัแผนฯ 
2. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. ให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํ ให้มีการปฏิบติัตามระเบียบคาํสั%ง และการควบคุมภายในกบัหน่วยรับ การตรวจ 
4. ตรวจสอบการบริหารงานโครงการของบริษทัในกลุ่ม ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสิ์น และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์

กบับริษทัฯ อยา่งสูงสุด 
 

ทั8งนี8  การพิจารณาแต่งตั8ง  ถอดถอน  และโยกยา้ย  หัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั8 ง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คุณสมบติัของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน อยูภ่ายใตห้วัขอ้  “รายละเอียดเกี%ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในเอกสารแนบ 3” 
 
นอกจากนั8น บริษทัฯ มิไดมี้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ต่างหาก  งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ดูแลโดย
หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ เพื%อให้มั%นใจว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
กฎหมายอื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้ง  ภายใตก้ารดูแลของเลขานุการบริษทัฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดเกี%ยวกบัเลขานุการบริษทัฯ  ในเอกสารแนบ 1 

  
11.2  การบริหารจัดการความเสี�ยง 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั8งคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง เพื%อประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์ความเสี%ยงทั8งจากภายในและ

ภายนอก โอกาสที%จะส่งผลกระทบ ต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เพื%อกาํหนดมาตรการลดความเสี%ยงให้อยูใ่นระดบัที%
เหมาะสม  นอกจากนี8  ยงัมีการประเมินความเสี%ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ% งนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื%อ
ร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ8น  รวมทั8งยงัมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอยา่งต่อเนื%อง 

 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสี%ยง เพื%อให้ทนัต่อสถานการณ์การเปลี%ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั8งผลกระทบจาก

วิกฤติการณ์ทางการเงินระดับโลก ซึ% งนโยบายในการบริหารความเสี% ยงดังกล่าวได้รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี%ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี%ยงตามแผนที%วางไว ้โดยความร่วมมือและการ
ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดงันี8  

 
1. การกาํหนดแผนการบริหารความเสี%ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทัฯ ตามแผนงานหลกัของบริษทัฯ และความเสี%ยงในการดาํเนินธุรกิจ

ต่างๆ ที%อาจเกิดขึ8น เพื%อให้แผนงานการบริหารความเสี%ยงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเสี%ยงที%ยอมรับ
ไดข้องกิจการในการดาํเนินธุรกิจ 
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2. การจดัการความเสี%ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี%ยงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานที%รับผิดชอบจะได ้จดัลาํดบัความสาํคญัของความเสี%ยงจาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบที%ความเสี%ยงดงักล่าวจะมีต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสี%ยงตามความเหมาะสม 
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสี%ยงตามมาตรการลดความเสี%ยงดงักล่าว 

3. มาตรการบริหารความเสี%ยงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง ซึ% งประกอบดว้ยฝ่าย
บริหารจากทุกหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง ซึ% งจะมีการจดัประชุม เพื%อติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการจดัการความเสี%ยงดงักล่าว โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะร่วมสอบทานการจดัการความเสี%ยงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงานเพื%อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามที%บริษทัฯ ไดต้ั8งไว ้

 
นอกจากการบริหารความเสี%ยงตามที%กล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ  ยงัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม สมัมนา รวมทั8งกาํหนดมาตรการในการบริหารความเสี%ยง
เขา้เป็นส่วนหนึ%งในการวดัประเมินผลงานของพนกังาน ทั8งในระดบัปฏิบติัการและระดบับริหาร เพื%อเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึก การฝึกอบรมดงักล่าว
จะเนน้ในดา้นแนวคิด และหลกัปฏิบติัในการบริหารความเสี%ยงขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น
สืบไป 
 

ในปี 2561  บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานบริหารความเสี%ยงในระดบัสายงาน จาํนวน   3 ครั8 ง  เพื%อรับทราบประเด็นความ
เสี%ยงต่างๆ เพื%อให้มั%นใจวา่ แต่ละสายงานปฏิบติั บริหารจดัการความเสี%ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 
 

บริษทัฯ  มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี%ยง เพื%อให้มีการบริหารต่อเนื%องทางธุรกิจ เพื%อเตรียมการกรณีเกิดเหตุการณ์ที%ไม่อยูใ่นความควบคุม 
เพื%อรับมือหากเหตุการณ์ต่างๆ ที%เกิดขึ8น เช่น เกิดภยัธรรมชาติ ภยัพิบติัต่างๆ  รวมถึงเหตุการณ์อื%นๆ ที%อาจส่งผลกระทบต่อการหยดุชะงกัของการ
ปฏิบติังานหลกัของบริษทัฯ 
 

นอกจากการบริหารความเสี%ยงตามข้างตน้แล้ว บริษทัฯ  มีนโยบายพฒันาบุคลากร ให้มีทกัษะ และสามารถปรับวิธีการปฏิบติังานให้ทนักับ
เทคโนโลยทีี%มีการเปลี%ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั8งกาํหนดให้การบริหารจดัการความเสี%ยง เป็นส่วนหนึ%งของการประเมินผลงานของพนกังาน เพื%อให้
ทุกหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายรวมของบริษทัฯ 

 

11.3  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจโดยให้ความสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั%น และยึดมั%นคุณธรรม จริยธรรม  บริหารงานดว้ยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั8งนี8  บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัที%เหมาะสมของคณะกรรมการ      
ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน  โดยกาํหนดให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งสมํ%าเสมอ 

หน้าที�ความรับผดิชอบ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ  มีหนา้ที%กาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั%น 

• คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนา้ที%ในการสอบทานการรายงานทางบญัชีและการเงิน  การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและระบบ
บริหารความเสี%ยง  เพื%อให้มั%นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  รัดกุม  และมีประสิทธิภาพ 

• คณะผูบ้ริหาร มีหนา้ที%ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั%น  และให้มีการสื%อสารไปยงัพนกังานและผูที้%เกี%ยวขอ้งทุกคน 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที%ดี  มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั%นที%อาจเกิดขึ8นจากการปฏิบติังาน
และการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ% งกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จะตอ้งยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี8  

 

1.  ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที%ทาํให้
บริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี%ยวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ 
เพื%อดาํเนินการดงักล่าว 
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2. การบริจาคเพื�อการกุศลและเงนิสนับสนุน 
บริษทัฯ สนับสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพื%อการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและสังคม ผ่าน
กระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื%อการกุศล ซึ% งตอ้งนาํไปใชส้าํหรับสาธารณกุศลเท่านั8น รวมทั8งสนบัสนุนเพื%อธุรกิจของบริษทัฯ โดยมี
เอกสารหลกัฐานชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทัฯ  
 

3. การรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของกํานัล หรือประโยชน์อื�นใด 
การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื%อแสดงออกถึงความกตญัkูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกิจโดยปกติ 
เป็นสิ%งอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือประโยชน์อื%นใดที%ไม่เหมาะสมยอ่มจะทาํให้
เกิดภาพลกัษณ์ของการเกื8อหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั  อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที% และอาจทาํให้บริษทัฯ  เสีย
ประโยชน์ในที%สุด ซึ% งบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว โดยบริษทัฯ  ยดึหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปนี8  
 

  1) การรับหรือการให้ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื%นใด  อนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 
• พนกังานกลุ่มบริษทัสามารถ ตอ้งไม่รับหรือให้เงิน  ทรัพยสิ์น  สิ%งของ  หรือประโยชน์อื%นใด  กบัผูห้นึ% งผูใ้ดที%มีเจตนาเพื%อชกันาํ 

หรือละเวน้การกระทาํที%ไม่ถูกตอ้ง 
• การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น  ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย  

และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั8นตอ้งไม่ใช่สิ%งผิดกฎหมาย 
• การใชจ่้ายสาํหรับการเลี8ยงรับรองทางธุรกิจ   และการใชจ่้ายอื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื%องที%

ยอมได ้ แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 
• การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื%นใดแก่เจา้หน้าที%ของรัฐ ทั8งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตอ้งให้แน่ใจว่าการให้

นั8นไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิ%น 
 

 2) การรับหรือการให้ของขวญั ของที%ระลึก 
• ก่อนการรับหรือให้ของขวญั  ของที%ระลึก  ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   

โดยสิ%งของหรือของขวญัที%ให้แก่กนัในหนา้ที%การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
• ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของที%ระลึก ที%อาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหนึ% งอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบติัหน้าที%  

หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั  ของที%ระลึก ที%มีค่าเกินปกติวิสยัจากผูที้%เกี%ยวขอ้งทางธุรกิจ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั8น 
• เก็บรักษาหลกัฐานการชาํระเงินที%แสดงมูลค่าของขวญั  ของที%ระลึก  เพื%อตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
• กรณีที%รับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก  อาจรับเงิน  สิ%งของ  หรือของขวญัให้

ตามหลกัเกณฑ ์ หรือมาตรฐานที%หน่วยงานภายนอกนั8นกาํหนดไว ้
 

  3) การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

• ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา  เมื%อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที%  หรือหน่วยงานของรัฐ 

• ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ ์  หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิ%น  อาจมีเงื%อนไข ขั8นตอน หรือวิธี
ปฏิบติัที%แตกต่างกนั 

• ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ  หรือทอ้งถิ%นที%เกี%ยวขอ้งกบัการว่าจา้งพนกังานของรัฐ ทั8งในกรณีว่าจา้ง เพื%อมาเป็นที%ปรึกษา 
หรือเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยเงื%อนไขการวา่จา้งตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  

 

แนวปฏิบัติในการดาํเนินการเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น    
 

1.     กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง  
บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี%ยงของแต่ละบริษทั ซึ% งรวมความเสี%ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั%นอยู่ด้วย เพื%อให้มั%นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที%เหมาะสม รวมทั8งการควบคุมแบบป้องกัน 
(Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที%ไม่เพียงพอหรือมี
การทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง  พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกนั และปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้ดีขึ8น 
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2.      การป้องกัน 
เพื%อให้มั%นใจวา่ค่าตอบแทน ที%ให้กบัพนกังานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสาํนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัฯ จะรวบรวมรายงานผลการสาํรวจการปรับค่าจา้งในแต่ละปี จากสถาบนัที%มีชื%อเสียงทั8งใน และ ต่างประเทศ  รวมถึงการแลกเปลี%ยนขอ้มูลกบั
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ในกลุ่มสื%อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 
 

3.     การจัดการอบรมและสื�อสาร  
สนับสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ กาํหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื%อส่งเสริมความซื%อสัตยสุ์จริตและ
แนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที%ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  ผ่านการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ ซึ% งพนกังานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ (www.samarthre.com) 
 

4.   การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพื%อเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียรายงานการละเมิดนโยบาย

ของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัที%ไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใด ๆ ทั8งผิดหลกั    

ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    

(e-mail) ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามที%อยู่ที%ไดแ้จง้ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการ

ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั8นตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป ทั8งนี8  บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส

โดยไม่มีการเปิดเผยชื%อผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทั8งสิ8น 

       5.   การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื% องการทุจริตคอร์รัปชั%นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที%ผ่านมา รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

ในรอบปีที%ผ่านมา ไม่พบการกระทาํการทุจริตของพนักงาน พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ  ซึ% งไดมี้การ
แกไ้ขและชี8แจงระเบียบปฏิบติัที%ถูกตอ้งให้พนกังานรับทราบแลว้  

 
สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่พบการกระทาํผิด หรือมีการลาออก เนื%องมาจากประเด็นเรื%องการกาํกบัดูแลกิจการ  และไม่พบกรณีใดๆ  ที%อาจจะทาํ
ให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการปฏิบติัหนา้ที%ในบริษทัฯ 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

       1.   รายการระหว่างกัน กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปี 2561 
 

บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. บริษทั วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง จาํกดั 
(VIH) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ร้อยละ 15.14  ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนั 

 
รายชือกรรมการร่วมกนั  

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

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั น เช่าพืนทีสํานักงานอาคาร
ซอฟตแ์วร์ปาร์ค พืนที 11,926 ตรม. โดยทาํสัญญาเช่า  ระยะ
ยาว 30 ปี  ซึงบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง 
เป็นเจา้ของอาคารฯ 
-  ค่าเช่าพืนที  ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน 
     
หมายเหตุ  :  อตัราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิมขึน 5% ทุกปี  
ตามเงือนไขของสัญญา 
 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 782,644  บาท) 
 

 

 

 

38.215 

 
 
 
 
ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดงักล่าว เป็นไปตาม
เงือนไขของสัญญาเช่าพืนทีและบริการลงวนัที  1 
พฤษภาคม 2542 (สัญญาเช่าฯ ไดผ้่านความเห็นชอบ
จากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2540 ลงวนัที 24 
สิงหาคม 2540) โดยค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 
เป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับ 
พืนทีในบริเวณใกลเ้คียง และราคาเดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน  

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

12.042 ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน   

 ค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั (ชนัลอย พืนที 481.78 ตรม.) 

3.595 
 

ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน   

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

 0.955 
 

ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตุสมผล  
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียงและราคาเดียวกบัผูเ้ช่า 
รายอืน   

 รายไดค่้าบาํรุงรักษาโทรศพัท ์
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 1,915  บาท) 

0.005 
 

 เป็นรายการทีเกดิขึนตามปกติธุรกจิ และเป็นราคาตลาด  
ทีเรียกเกบ็จากลูกคา้รายอืน  

 รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลียงรับรอง ค่าเช่าทีจอดรถ ค่าไฟฟ้า     
ค่านาํประปา ค่าแอร์ล่วงเวลา  เป็นตน้    ที บมจ.  สามารถ
คอร์ปอเรชนั ไดจ่้ายใหก้บั  บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนั
แนล โฮลดิง 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 119,850  บาท) 
 

0.853 
 

เป็นค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงและเป็นราคาตลาดทีเรียกเกบ็
จากลูกคา้รายอืน 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 รายการค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้าย 
เบ็ดเตล็ด  เช่น  ค่าเช่าทีจอดรถ  ค่าไฟฟ้า  ค่านาํประปา     
ทีบริษทัย่อยจ่ายใหก้บั บจก.วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ เนชนัแนล 
โฮลดิง ในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2561  ตามทีเกดิขึนจริง ดงันี   
  -  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์ 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บจก. สามารถวิศวกรรม 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม  
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชนั 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. สามารถ ยู-ทรานส ์
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. เทดา้ 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
     (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 -  บจก. พอสเน็ท 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

 -  บจก. ไทยเทรดเน็ท 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก. สามารถ อินโฟเนต 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
-  บจก. สามารถคอมเทค 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
- บจก. สามารถ พอร์ทลัเน็ท 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

-   บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

-  บจก. ซีเคียวอินโฟ 
 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

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

 
 
 
 

10.336 
 

0.003 
 

0.083 
 

0.042 
 

0.077 
 

0.191 
 

0.018 
 

5.767 
 

5.667 
 

0.963 
 

0.046 
 

0.102 
 

11.419 
 

0.024 
 

0.039 
 

9.962 
 

0.027 
 
 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุ   
สมผล โดยเป็นราคาตลาด  เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่า
เช่า 
สาํหรับพืนทีใกลเ้คียง เป็นอตัราเดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน   
และเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกจิ   
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 -  บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 

-  บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 
 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 

-  บจก. ไอ-สปอร์ต 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
-  บจก. เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ทรี  
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
-  บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)  
-  บจก. ไทยเบสสเตชนั 
   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 

(ณ 31 ธ.ค. 2561 บริษทัย่อยมียอดคงคา้งอยู่ 5,265,169   บาท) 

2.136 
 

0.009 
 

2.577 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุ   
สมผล โดยเป็นราคาตลาด  เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่า
เช่า 
สาํหรับพืนทีใกลเ้คียง เป็นอตัราเดียวกบัผูเ้ช่ารายอืน   
และเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกจิ   
 

 บจก. สามารถวิศวกรรม  
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
จาํหน่ายจอ LED TV ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์ อินเตอร์เนชนั
แนล โฮลดิง 

0.003 
 

เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา  
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

2. บจก. วิไลลกัษณ ์พร็อพ-      
   เพอร์ตี  ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์  
   อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง     
   เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.50    
   (บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์  
   เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อหุน้  
   รายใหญ่ของ บมจ. สามารถ  
   คอร์ปอเรชนัดว้ย) 
  รายชือกรรมการร่วมกนั  
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
  1. นางศิริเพญ็   วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
ไดท้ดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าอบรม ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์พร็อพเพอร์ตี  
(ณ 31 ธ.ค. 2561  มียอดคงคา้งอยู่ 384,638 บาท) 

- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ  
 

 บจก. สามารถวิศวกรรม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
จาํหน่ายจานรับสัญญาณดาวเทียม ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ์ 
พร็อพเพอร์ตี   
(ณ 31 ธ.ค.  2561 มียอดคงคา้งอยู่  24,663 บาท) 

- เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. สามารถวิศวกรรม 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
ทดรองจ่ายค่าเงินเดือนพนกังานทีไปปฏิบติังาน ใหก้บั 
บจก.วิไลลกัษณ ์พร็อพเพอร์ตี   
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้ง 470,044 บาท)  

- เป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติ
ธุรกจิ 
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
จาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที ใหก้บั บจก. วิไลลกัษณ ์ 
พร็อพเพอร์ตี   
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 38,570  บาท) 

- เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

3.  บจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอป    
เมนท ์ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์ 
อินเตอร์เนชนัแนล  โฮลดิง  
เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 42.38   
(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ 
หุน้รายใหญ่ของ บมจ.  
สามารถคอร์ปอเรชนั ดว้ย) 

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

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
ทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่าโทรศพัท ์และ 
ค่ารักษาพยาบาล ใหก้บับจก. วิไลลกัษณ ์ดีเวลลอปเมนท ์ 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 3,263 บาท)  

- เป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติ
ธุรกจิ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนัและบริษทัย่อย  
จ่ายค่าบริการทาํความสะอาดบา้นพกัและสวน ใหก้บั  บจก.  
วิไลลกัษณ์ดีเวลลอปเมนท ์ 
   -  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
   -  บจก. สามารถคอมเทค 
      (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
  -  บมจ. สามารถ ดิจิตอล  
     (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 

 
 
 

0.071 
0.071 

 
0.052 

 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)    
ใหบ้ริการพฒันาระบบงาน กบั บจก. วิไลลกัษณ์  
ดีเวลลอปเมนท ์ 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 100,537 บาท) 

- 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)   
ซือบา้นพกัตากอากาศจาก บจก.วิไลลกัษณ ์ดิเวลลอปเมนท ์ 

16.500 
 

เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป 
 

บจก. สามารถอินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
ใหบ้ริการระบบอินเทอร์เนต็ กบั บจก. วิไลลกัษณ ์  
ดีเวลลอปเมนท ์ 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 68,400 บาท) 

0.752 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

4.  บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  
ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์
อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มร้อยละ 
21.19  (บจก. วิไลลกัษณ ์
อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั
ดว้ย) 

   รายชือกรรมการร่วมกนั 
   (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

1.  นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
จ่ายค่าบริการหอ้งพกัรับรองลูกคา้ กบั บจก. เลอ โวเทล        
เขาใหญ่ 

0.024 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  

บจก. สามารถ อินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)  
ใหบ้ริการอินเทอร์เนต็ กบั บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่  
(ณ 31 ธ.ค.  2561    มียอดคงคา้งอยู่ 73,204 บาท) 

0.577 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
    จ่ายค่าบริการหอ้งพกัเพือจดังาน Smart Media Trip ใหก้บั 
    บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่   

0.234 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาดและเงือนไขการคา้ทวัไป  
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

5.  บจก. ภูผาธารา  ซึงมี บจก. 
วิไลลกัษณ ์อินเตอร์เนชนั
แนล โฮลดิง เป็นผูถื้อหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 42.38 
(บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์
เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 

รายชือกรรมการร่วมกนั 
(บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 

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

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
จ่ายค่าบริการหอ้งพกัและอาหารเพือจดัประชุม และเลียง
รับรองลูกคา้ ใหก้บั บจก. ภูผาธารา 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 868,686 บาท) 

0.832 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 
    (บริษทัย่อย ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
    จ่ายค่าบริการหอ้งพกัและอาหารเพือจดัประชุม และเลียง 
    รับรองลูกคา้ ใหก้บั บจก.  ภูผาธารา   

0.027 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
    จ่ายค่าบริการหอ้งพกัและอาหารเพือจดัประชุม และเลียง 

รับรองลูกคา้ ใหก้บั บจก.  ภูผาธารา 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 40,000 บาท) 

0.106 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาดและเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. สามารถอินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
ใหบ้ริการระบบอินเทอร์เนต็ กบับจก. ภูผาธารา  
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่ 328,736 บาท) 

1.843 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาดและเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บจก. สามารถวิศวกรรม 
    (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
    จาํหน่าย Programmable Modulator single side band  
    และอุปกรณ ์ใหก้บั บจก. ภูผาธารา 

(ณ 31 ธ.ค.  2561    มียอดคงคา้งอยู่  76,847 บาท) 

0.072 
 

เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป 
 

6. บจก. ซีเอสว ีแอสเสท จาํกดั 
  ซึงมี บจก. วิไลลกัษณ ์
  อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง 
  เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99   
  (บจก. วิไลลกัษณ ์อินเตอร์ 
  เนชนัแนล โฮลดิง เป็นผูถื้อ 
  หุน้รายใหญ่ ของ บมจ. 
  สามารถคอร์ปอเรชนัดว้ย) 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
  1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์
  2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์
 
 

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

6.366 
 

ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ
สมเหตุสมผล 
โดยเป็นราคาตลาด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่า 
สาํหรับพืนทีในบริเวณใกลเ้คียง และเป็นราคาเดียวกบั
ผู ้
เช่ารายอืน  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  จ่ายค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่ค่า
ไฟฟ้า ค่านาํประปา ใหก้บั บจก. ซีเอสว ีแอสเสท ในช่วง  
ม.ค. – ธ.ค.  2561  ตามทีเกดิขึนจริง   
(ณ 31 ธ.ค.  2561   มียอดคงคา้งอยู่  76,033  บาท) 
 

 

0.760 
 

 เป็นค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริงตามปกติธุรกจิ และเงือนไข 
การคา้ทวัไป 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการค่าเช่าพืนที ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้าย 
เบด็เตล็ด เช่น  ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา  ทีบริษทัย่อย ไดจ่้าย
ใหก้บั บจก. ซีเอสว ีแอสเสท ในช่วง  ม.ค. -  31 ธ.ค.  2561  
ตามทีเกดิขึนจริง ดงันี   
  -  บจก. เทดา้  
     (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ) 
  -  บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
     (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั ) 
  -  บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 
     (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
  -  บจก. พอสเน็ท 
     (บริษทัย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม ) 
 -  บมจ. สามารถ ดิจิตอล  
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 
   (ณ 31 ธ.ค. 2561  บริษทัย่อยมียอดคงคา้งอยู่ 187,723 บาท) 

 
 
 
 

4.765 
 

0.822 
 

1.938 
 

0.753 
 

3.043 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ   
สมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด  เมือเปรียบเทียบกบั 
อตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีใกลเ้คียง เป็นอตัราเดียวกบั 
ผูเ้ช่ารายอืน   และเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติธุรกจิ   
 
 

7. บจก.ไอ คิว ไวน ์  ซึงมี   
  กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที  
  เกยีวโยงกนั 
 
  รายชือกรรมการร่วมกนั 
  (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
  1. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ ์

รายการเครืองดืมไวน ์ ที บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั และ
บริษทัย่อย ไดจ่้ายใหก้บั บจก. ไอ คิว ไวน ์ ในช่วง ม.ค.- ธ.ค. 
2561  ตามทีเกดิขึนจริง  ดงันี 
  -  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
  -  บจก.วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 

   (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
 -  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส ์ 
    (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 -  บมจ. สามารถเทลคอม 
    (บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 

  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 - บจก. สามารถคอมเทค 

  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
  - บจก. ไทยเบสสเตชนั 

  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 (ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่  215,634  บาท) 

 
 
 

0.079 
0.388 

 
0.020 

 
1.108 

 
0.031 

 
0.048 

 
0.076 

เป็นการซือขายสินคา้ทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา 
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

รายการค่าเช่าพืนที (530 ตรม.)  และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก ่
ค่าไฟฟ้า  ค่าภาษีโรงเรือน ที บจก.  ไอ คิว ไวน ์ จ่ายใหก้บั 
บจก. สามารถวิศวกรรม  (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์
ปอเรชนั) 
(ณ 31 ธ.ค.  2561  มียอดคงคา้งอยู่  245,619  บาท) 

1.337 
 

อตัราค่าเช่า มีความสมเหตุสมผลโดยเป็นราคาตลาด 
เมือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าสาํหรับพืนทีใน 
บริเวณใกลเ้คียง 
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 บจก.  สามารถอินโฟเนต 
(บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
ใหบ้ริการอินเทอร์เนต็ กบั บจก. ไอ คิว ไวน ์
(ณ 31 ธ.ค.  2561   มียอดคงคา้งอยู่  48,150  บาท) 

0.180 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

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

0.013 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด   
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

8. บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ ์   
   ซึงมีกรรมการบริหาร เป็น 
   บุคคลทีเกยีวโยงกนั 
 
  รายชือบุคคลทีเกยีวโยงกนั 
 1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
ใหบ้ริการศูนยค์อมพิวเตอร์สาํรอง กบั บจก. วินเพอร์
ฟอร์มานซ์  

3.000 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด   
และเงือนไขการคา้ทวัไป  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั  
ใหเ้ช่าช่วงพืนที จาํนวน 50 ตรม. และใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค กบั บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์  
(ณ 31 ธ.ค.  2561   มียอดคงคา้งอยู่  38,005  บาท) 

0.140 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด   
และเงือนไขการคา้ทวัไป  

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบ Call Center และใหเ้ช่า  
ใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ กบั บจก. วินเพอร์ฟอร์มานซ์ 

3.780 
 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด  
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ใหบ้ริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง กบั บจก. 
วินเพอร์ฟอร์มานซ ์
(ณ 31 ธ.ค.  2561   มียอดคงคา้งอยู่  428,000  บาท) 

4.800 เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด 
และเงือนไขการคา้ทวัไป 

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

4.763 

 
เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด  
และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

9. บจก. ไทย ทิคเกต็ โปร ซึงมี
กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที
เกยีวโยงกนั 

   รายชือกรรมการร่วมกนั 
   (บุคคลทีเกยีวโยงกนั) 
1. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์

 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั และบริษทัย่อย  ไดซื้อตวั       
เครืองบิน จาก บจก. ไทย ทิคเกต็ โปร ดงันี 
 - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั 
  -   บจก. วิชนั แอนด ์ซีเคียวริตี ซีสเต็ม 

 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั) 
  -  บมจ. สามารถเทลคอม  

 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
      -  บจก. สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส 

     (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 

 
 

0.023 
0.024 

 
0.869 

 
0.224 

 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
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บริษัททเีกยีวข้อง/               
ความสัมพันธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการทสํีาคญั 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

  - บจก. สามารถคอมเทค 
 (บริษทัย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) 
 - บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชนั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
  
 (ณ 31 ธ.ค.  2561   บริษทัและบริษทัย่อย มียอดคงคา้งอยู่   

12,857  บาท) 

0.055 
 

0.201 

เป็นการใหบ้ริการทีกระทาํเป็นธุรกจิปกติตามราคา
ตลาด และเงือนไขการคา้ทวัไป  
 

 
2.   สรุปหลกัเกณฑใ์นการพิจารณารายการระหว่างกนั ทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
       2.1    ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ไดใ้หค้วามเห็นว่า รายการระหว่างกนัขา้งต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาํเป็นเพือการดาํเนินธุรกจิ
ของบริษทัฯ    ซึงเงือนไขในการทาํธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิโดยทวัไป 

2.2  มาตรการและขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
การทาํรายการระหว่างกนัจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือดูแลไม่ให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และเสนอให้ที
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และทีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัตามลาํดบั ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดและมูลค่ารายการทีเกดิขึน  ทงันี ในการอนุมติั
รายการระหว่างกนั  กรรมการผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองนนั จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่าง
กนัดงักล่าว จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัประกาศ คาํสั ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 
การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไปและการทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป 
มีหลกัการดงันี 
 การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไป 

การทาํรายการระหว่างกนัทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไปตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้
ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดังกล่าวได ้  หากรายการดังกล่าวนันมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกบัทีวิญ ูชนจะพึง
กระทาํกบัคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกยีวขอ้ง 
ทังนี บริษัทฯ  ต้องจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าว  เพือรายงานในทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการประชุม
คณะกรรมการในทุกไตรมาส 

 การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป 
การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการค้าโดยทัวไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอ่นนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้  เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  ทงันีใหป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ  คาํสั ง  หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั 

                   
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจจะเกดิขึน  บริษทัฯ จะแต่งตงัผูเ้ชียวชาญอิสระ 
หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกยีวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพือนาํไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  เพือใหม้นัใจว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความจาํเป็น และ
มีความสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทังนี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาํปี  และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไดรั้บการตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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  2.3  นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในอนาคต บริษทัฯ อาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัตามแต่เห็นสมควร โดยตังอยู่บนเงือนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กบั
เงือนไขทางธุรกจิประเภทเดียวกนัทีบริษทัฯ กระทาํกบับุคคลภายนอก  และยึดถือความจาํเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นหลัก  
ทงันี  ทางบริษทัฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือ
ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในกรณีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลทีมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษทัฯ จะจดัใหมี้การใหค้วามเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัความ
จาํเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทีได้รับการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 
สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

                                                                                                                                                                                                                      (หน่วย :  พนับาท) 

รายการ 

งวดบัญชี สิ-นสุดวนัที�  31  ธันวาคม 

2561 2560     
ปรับปรุงใหม่ 

2559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,671,280 2,646,113 2,210,503 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื$น 4,016,877 6,112,469 8,998,372 
รายไดค้า้งรับ 3,100,909 2,326,708 3,158,465 
สินคา้คงเหลือ 363,596 648,838 1,231,078 
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,721,865 4,696,659 5,383,289 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,590,596 1,494,671 1,500,057 

สินทรัพยร์วม 21,467,556 22,209,922 25,216,009 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 6,265,448 7,637,150 9,059,369 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื$น 2,349,907 1,644,428 2,262,171 
หุ้นกู ้- ส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 750,000 2,515,000 880,000 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ และประมาณการหนี� สิน 1,332,306 891,390 871,956 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 1,250,000 1,250,000 2,985,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 2,372,404 457,912 247,500 
หนี� สินรวม 16,526,566 16,060,107 17,309,488 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
กาํไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,925,654 4,087,001 5,104,698 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,624,843 1,569,300 2,132,544 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ – สุทธิ 3,316,147 4,580,515 5,773,977 
รายไดจ้ากการขาย  งานตามสัญญาและบริการ 12,184,800 13,022,761 13,675,526 
รายไดร้วม 12,292,723 13,129,938 13,883,734 
ตน้ทุนขาย  งานตามสญัญาและบริการ 9,734,266 10,842,726 11,040,180 
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่าย และบริหาร 1,618,968 1,889,009 2,238,947 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 548,122 486,338 502,318 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี$ยน (80,600) 334 14,364 
ค่าใชจ่้ายรวม 12,558,471 14,442,839 13,358,067 
กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (1,075,635) (947,960) 71,185 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน                                                             (บาท/หุ้น) (1.07) (0.94) 0.07 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,201,553 2,428,510 3,621,654 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,316,962) (951,379) (1,772,234) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (904,183) (957,469) (1,664,559) 
มูลค่าที$ตราไวต่้อหุ้น                                                                                 (บาท/หุ้น) 1 1 1 
จาํนวนหุ้นสามญัที$ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้                          (พนัหุ้น) 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ�าหนกั                                                       (พนัหุ้น) 1,006,504 1,006,504 1,006,504 
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รายการ 

งวดบัญชี สิ-นสุดวนัที�  31  ธันวาคม 

2561 2560     
ปรับปรุงใหม่ 

2559 

มูลค่าหุ้นตามบญัชี                                                                                    (บาท/หุ้น) 3.29 4.55 5.74 
เงินปันผลต่อหุ้น                                                                                       (บาท/หุ้น) 0.10(*) 0.10 0.19 

  
 

หมายเหตุ  : (*) เงินปันผลต่อหุ้นประจาํปี 2561 จาํนวน 0.10 บาท ซึ'งอยู่ใ นระหว่างการขอพิจารณาอนุมัติจากที'ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 
2562  

 

  การแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

2561 2560 
ปรับปรุงใหม่ 

2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIOS)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง               (เท่า) 0.98 1.00 1.25 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว             (เท่า) 0.95 0.95 1.16 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.24 0.18 0.25 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การคา้      (เท่า) 1.76 1.59 1.40 
ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี$ย              (วนั) 204.55 226.42 257.14 
อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ    (เท่า) 15.46 12.21 8.61 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี$ย          (วนั) 23.29 29.48 41.81 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�                             (เท่า) 10.14 9.25 6.58 
ระยะเวลาชาํระหนี�                         (วนั) 35.50 38.92 54.71 
Cash Cycle                                 (วนั) 192.34 216.98 244.24 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  
(PROFITABILITY RATIOS) 

   

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 20.11 16.74 19.27 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   (%) (2.18) (10.08) 3.80 
อตัรากาํไรอื$น           (%) 0.88 0.82 1.50 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร                      (เท่า) N/A N/A 6.98 
อตัรากาํไรสุทธิ                      (%) (8.75) (7.22) 0.51 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น         (%) (27.24) (18.31) 1.21 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIOS) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    (%) (4.93) (4.00) 0.27 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 7.31 12.20 25.98 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์                (เท่า) 0.56 0.55 0.53 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(FINANCIAL POLICY RATIOS) 

   

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   (เท่า) 3.34 2.61 2.19 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย      (เท่า) 8.08 5.36 8.55 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 1.05 1.39 1.43 
อตัราการจ่ายเงินปันผล            (%) N/A N/A 268.62 
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 14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ  

  ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2561 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทั+งสิ+น 12,293 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ที�
ร้อยละ 6.38 โดยในปี 2561 รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญา และรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 12,185 ลา้นบาท จาก 13,023 
ลา้นบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.43 จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที�ลดลงในสายธุรกิจ 
Digital เนื�องจากในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ  ไดมี้การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงทิศทางการดาํเนินงานของสายธุรกิจนี+ ให้มีความมั�นคงและ
ย ั�งยืน จากเดิมที�เน้นการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� มาสู่การดาํเนินธุรกิจดา้น Digital Network เต็มรูปแบบ ซึ� งทางบริษทัฯ ได้
ร่วมมือกบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาโครงข่ายวิทยคุมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio 
System หรือ DTRS) เพื�อเป็นการสร้างรายไดป้ระจาํให้กบัสายธุรกิจต่อไป 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั+งสิ+น 12,558 ลา้นบาท  ลดลง 1,885 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.05 จากปี 2560 โดยในปีที�ผ่านมา 
บริษทัฯไดมี้การตั+งสาํรองหนี+สงสยัจะสูญจาํนวน 934 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที�จากสายธุรกิจ Digital 
โดยบริษทัฯ มีการพิจารณาจากลูกหนี+การคา้โดยประมาณจากจาํนวนหนี+ ที�อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี+ ไม่ได ้ซึ� งอาศยัประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์ลูกหนี+  และพิจารณาสถานะปัจจุบนัของลูกหนี+ คงคา้ง ณ วนัที�ในงบดุล ทั+งนี+ ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาแลว้เชื�อมั�นวา่ค่าเผื�อหนี+สงสญัจะสูญของลูกหนี+การคา้ที�ไดบ้นัทึกไวน้ั+นเหมาะสมเพียงพอแลว้ 
ในส่วนของอตัรากาํไรขั+นตน้อยู่ที�อตัราร้อยละ 20.13 ซึ� งเพิ�มขึ+นจากปีก่อนหน้าที�มีอตัราร้อยละ 16.74 นอกจากนี+  บริษทัฯ มี
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และอื�นๆ รวมทั+งสิ+น 2,823 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 776 ลา้นบาท  

ในปี 2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 548  ลา้นบาท เพิ�มขึ+นจากปีก่อนหนา้ร้อยละ  12.70  บริษทัฯ  มีขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ รวม 1,076 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการขาดทุนในสายธุรกิจ Digital ที�อยูร่ะหวา่งการเปลี�ยนแปลงธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของบริษทัฯ  และบริษทัย่อย 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทั+งรายได้จากการบริการเป็นจาํนวนทั+งสิ+น 12,185 ลา้นบาท 
ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 6.43 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

สายธุรกิจ 
รายได้จากการขาย งานตาม
สัญญาและบริการในปี 2561 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตาม
สัญญาและบริการในปี 2560 

(ล้านบาท) 

อัตราการ
เติบโต 

ICT Solution and Service 7,679 6,949 10.51% 

Digital 744 1,334 -44.23% 

Call Center 711 818 -13.08% 

Utilities and Transportations 3,384 3,502 -3.37% 

Technology Related Services 322 888 -63.74% 

รายการปรับปรุงและระหวา่งกนั -655 -468 39.96% 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา และ

บริการ (ก่อนรายการระหว่างกนั) 
12,185 13,023 -6.43% 

 
สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2561 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทั+งสิ+น 7,679 
ลา้นบาท ปรับตวัสูงขึ+นจากปีก่อนหน้าอยูที่�อตัราร้อยละ 10.51 โดยในปีที�ผ่านมา SAMTEL ไดเ้ซ็นสัญญาในโครงการใหม่ รวม
เป็นมูลค่างาน 6,960 ล้านบาท เช่น โครงการจา้งพฒันาระบบสารสนเทศที�ดิน (ระยะที� 2) จากกรมที�ดิน มูลค่า 2,768 ล้านบาท 
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โครงการรับจา้งบาํรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ในการพฒันาการอ่านหน่วยดว้ยระบบอตัโนมติั ระยะที� 1 และระยะที� 2 จากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมมูลค่า 972 ลา้นบาท โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบ Real Time Charging และโครงการจา้งเพิ�มความจุ
โครงข่ายเชื�อมโยงไปยงัชายแดนและไปยงัสถานีเคเบิลใตน้ํ+า จากบริษทั กสท โทรคมนาคม   จาํกดั (มหาชน) รวมมูลค่า 994 ลา้น
บาท เป็นตน้ โดยบริษทัมีงานคงคา้งที�ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สิ+นปี 2561 เป็นมูลค่า 7,693 ลา้นบาท 

สายธุรกิจ Digital (“SDC”) 

การลดลงของรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในปี 2561 ของสายธุรกิจ Digital เป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงทิศ
ทางการดาํเนินงานจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที� มาสู่การให้บริการโครงข่ายวิทยคุมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio 
System หรือ DTRS) ซึ� งกลุ่มลูกคา้จะเป็นหน่วยงานราชการ ที�ตอ้งการเรื�องของความปลอดภยัในการสื�อสาร และตอ้งการสื�อสาร
ระหวา่งกลุ่มเป็นหลกั 

สายธุรกิจ Call Center  (“OTO”)  
ในปี 2561 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 711 ลา้นบาท ปรับตวั
ลดลงจากปีก่อนหนา้ในอตัราร้อยละ 13.11 อนัเนื�องมาจากการลดลงของงานบริการออกแบบ พฒันา และติดตั+งระบบศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ (Turnkey) การให้บริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 
Management Service) และการให้บริการบาํรุงรักษาศูนยใ์ห้บริการขอ้มูล (Maintenance Service) โดยอตัรากาํไรขั+นตน้ของบริษทั
ในปีที�ผ่านมาอยูที่�อตัราร้อยละ 15.38  โดยในปี 2562 นั+น บริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการ
นาํเสนอบริการใหม่ๆ เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 

 
สายธุรกิจทีQไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สายธุรกิจ Utilities and Transpor tations 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี+ รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 3,384 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อย
จาก 3,502 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 3.37 โดยในปี 2561 ธุรกิจการให้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศใน
ประเทศกมัพชูาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ “CATS”  ก็ยงัเติบโตขึ+นอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งในปีนี+  CATS 
มีจาํนวนเที�ยวบินเพิ�มสูงขึ+นอย่างต่อเนื�องเป็น 123,820 เที�ยวบิน จาก 109,060 เที�ยวบินในปีที�ผ่านมา หรือสูงขึ+นร้อยละ 13.53   
นอกจากนี+  ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต ้บริษทั เทดา้ จาํกดั ก็ยงัสามารถเซ็นสัญญาใน
โครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างานกวา่ 2,000 ลา้นบาท อีกดว้ย 

 
สายธุรกิจ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2560 ลดลงเป็น 322 ลา้นบาท จาก 
888  ลา้นบาท ในปีก่อนหนา้ หรือลดลงในอตัราร้อยละ 63.74 โดยการลดงลงเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากบริษทั วิชั�น 
แอนด ์ ซีเคียวริตี+  ซิสเตม็ จาํกดั ซึ� งดาํเนินธุรกิจดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการติดตั+งกลอ้งวงจรปิดคุณภาพสูง  

ฐานะทางการเงนิ (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 742 ลา้นบาท เป็น 21,468  ลา้นบาท หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 3.34 จาก
ปีก่อนหน้า สินทรัพยห์มุนเวียนปรับลดลง 1,693 ลา้นบาท เป็น 12,149 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับตวัลดลงของลูกหนี+การคา้ 
และลูกหนี+ อื�น อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับเพิ�มขึ+นเป็น 9,319 ลา้นบาทในปีนี+  จาก 8,368 ลา้นบาทในปีที�ผา่นมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ+นเล็กนอ้ยเป็น 2,671 ลา้นบาท จาก 2,646  ลา้นบาทในปีที�ผา่นมา หรือเพิ�มขึ+นร้อยละ 0.95 
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ลูกหนี\การค้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีลูกหนี+การคา้รวม 4,017 ลา้นบาท ลดลง 2,096 ลา้นบาท เทียบกบัสิ+นปีที�ผ่านมา การลดลง
ของลูกหนี+การคา้มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกิจ Digital  

อัตราส่วนหนี\สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนหนี+ สินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (หนี+ สินรวม หาร ส่วนของผูถื้อหุ้น) ปรับตวัเพิ�มขึ+นเป็น 3.34 เท่า จาก  
2.61 เท่าในปีก่อนหน้า ในขณะที�อตัราส่วนหนี+ สิน (ที�มีดอกเบี+ย) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ�มขึ+นเป็น 2.34 เท่า จาก 2.03 เท่า ซึ� งมี
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนของผูถื้อหุ้น 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี+ สินหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่� 0.98 เท่า ซึ� งลดลงเล็กน้อยเมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้  

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานอยู่ที�  3,202 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,317  
ลา้นบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 904 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปีนี+ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ+น
เล็กนอ้ยที� 25 ลา้นบาท เป็น 2,671 ลา้นบาท 

แหล่งทีQมาของเงนิทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 4,941 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 1,209 ลา้นบาท ในขณะที�กาํไรสะสม
ในส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 2,926 ลา้นบาท   

หนี+ สินรวมของบริษทัฯ เพิ�มขึ+นเล็กนอ้ยเป็น 16,527 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ+นร้อยละ 2.90 
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รายละเอียดคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที�บริหาร  ผู้มอํีานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
และเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

� รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ 
-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 เม.ย. 2551) 
 
 
 
 
 

80 - ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต)  
 สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
 มหาวิทยาลยันอร์ธเวสเทอร์น  ชิคาโก  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต)  
 สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต)  
 (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)                    

รุ่นที7 32 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2532 
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี8 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2548 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 
Program  ปี 2548 

- 
 
 

- 2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
 

 
2550-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 

 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

2550-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2545-ปัจจุบนั 
2542-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
ที7ปรึกษาอาวโุส 
ที7ปรึกษาอาวโุส 
ที7ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
นายกสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 

 
บมจ. ลินเด ้(ประเทศไทย) 
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
บมจ. ปตท. 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 

 
 
บจก. ไทยไลท้บ์ล๊อคแอนดแ์พเนล 
 
บจก. ชชัวาลย-์รอยลัแฮส โคนิ7ง 
บจก. ซีทีแลนด ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
บจก. เวสท ์โคสท ์เอน็จิเนียริ7ง 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร 
-  รองประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  กรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 เม.ย. 2551) 

83 -  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)               

รุ่นที7 31 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตรการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีใหม่ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี8 

- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ 
(DCP) ปี 2547 

- หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  ปี 2548 
 

0.05% 
500,000 หุ้น 

 

- 2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
 

รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  
 กรรมการสรรหาและกาํหนด  
 ค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 12 ก.พ. 2542) 
 

 

81 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)                
University of Southern California   

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการคลงั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  ปี 2546 

 0.09% 
 927,750 หุ้น 

 

- 2542-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 

 
 
 

 
 

อดีต 
 

อดีต 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  
นกับริหาร 11 
ผูอ้าํนวยการกองงบประมาณ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 

 
 
 

 
 
สาํนกังบประมาณ  
 
สาํนกังบประมาณ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

  
 อดีต 

 
 อดีต 

 

ฝ่ายความมั7นคง 
 เจา้หนา้ที7วิเคราะห์งบประมาณ 7    
 กองวิเคราะห์ 3 
 พนกังานงบประมาณ   
 กองงบประมาณฝ่ายสาธารณูปการ 

 
สาํนกังบประมาณ 
 
สาํนกังบประมาณ 
 

4. นายปริญญา  ไววฒันา 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 27 เม.ย. 2553) 
 

 

71 -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี8 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2548   

-  หลกัสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2548 
-  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

ปี 2549  
- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal   

Control and Risk Management  (MIR)  ปี 2551 
- หลักสูตร  Role of Compensation Committee 

(RCC) ปี 2553    

- 
 

- 2553-ปัจจุบนั 
 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

2548-ปัจจุบนั 
 
 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
บมจ. นวนคร 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
 
 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5. 
 

นางศิริเพญ็  วไิลลักษณ์ 
-  กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

78 หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ปี 2547 

0.59% 
5,960,250 หุ้น 

 
 

มารดาของ 
นายเจริญรัฐ  
นายวฒัน์ชยั 

และ  
นายธนานนัท ์

2536-ปัจจุบนั 
 

 
 
 

 
 

2518-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 

 
 
 

 
 
บจก. สามารถวิศวกรรม 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง และ
บริษทัในกลุ่ม 

6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 
- กรรมการ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ:  20 ก.พ. 2539) 

68 - ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี8 

- หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 
ปี 2543 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 
Program  ปี 2543 

- - 2539-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

2543-ก.พ. 2560 
2547-ก.พ. 2560 
2556-ก.พ. 2560 

 

 
 

2541-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

2543-ก.พ. 2560 
2559-ก.พ. 2560  
2556-ปัจจุบนั 

 
2556-พ.ค. 2560 

กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
รองประธานกรรมการพฒันาเพื7อความ
ย ั7งยนื 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ  
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี7ยง/ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหาร  

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 

 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2551-พ.ค. 2559 
ส.ค. 2557-ธ.ค. 2558 

2548-ธ.ค. 2558 

 

 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
2543-2556 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
 
 
วิทยากร 
กรรมการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

 
 
บริษัทย่อยของ บมจ.  สามารถคอร์ปอเรชั7น      
(ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และบริษทัที7
เกี7ยวขอ้ง) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD)    
 บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

7. นายเจริญรัฐ  วไิลลักษณ์   
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
-  กรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี7ยง 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 

58 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 The University of Newcastle  ประเทศออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรวิทยาการการจดัการสาํหรับนกับริหาร

ระดบัสูง(วบส.) รุ่นที7 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที7 19 จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันา
เมือง (มหานคร รุ่นที7 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง   
ปี 2555 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที7 18 จากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

11.20% 
112,734,960 

หุ้น 
 
 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็  

และพี7ชายของ 
นายวฒัน์ชยั และ 

นายธนานนัท ์

2536-ปัจจุบนั 
2538-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

2546-ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั 

2539-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจา้หนา้ที7บริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ปี 2548-2549 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน  
  รุ่นที7 10 (วพน. 10) จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน   
  ปี 2560  
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  ดงันี8 
 - หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

   ปี 2547 
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) 

   ปี 2547   

 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

 
2543-2556 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 

 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง และ
บริษทัในกลุ่ม 
บริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้งของบมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั7น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
และบริษทัที7เกี7ยวขอ้ง) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

8.  นายวฒัน์ชัย วไิลลักษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
-  กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูอ้าํนวยการบริหาร 
 ความเสี7ยง 
- ประธานกรรมการพฒันาเพื7อ

ความย ั7งยนื 
- รักษาการประธานสายธุรกิจ 

Call Center 
- รักษาการประธานสายธุรกิจ 

Utilities and Transportations และ 
Technology Related Services  

-  ประธานสายธุรกิจ Digital 

56 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Management Program  
 จากประเทศองักฤษ  ปี 2528 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Strategic Planning & 

Implementation, University of Michigan Business 
School  ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ปี 2547 

- ปริญญาบตัร หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที7 21 จากวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร ปี 2551-2552 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที7 11  จากสถาบนั

12.55% 
126,305,535

หุ้น 
 

 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็ และ

นอ้งชายของ 
นายเจริญรัฐ  

และพี7ชายของ 
นายธนานนัท ์

 

2536-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

พ.ค. 2557-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 

พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 
 
 

2546-ปัจจุบนั 
พ.ย. 2559-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูอ้าํนวยการบริหารความเสี7ยง 
ประธานกรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยืน 
รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center 
รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities 
and Transportations และ Technology 
Related Services  
ประธานสายธุรกิจ Digital 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ  
ประธานเจา้หน้าที7บริหาร /  
ประธานกรรมการบริหาร / 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 25 ก.พ. 2536) 
 
 

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นที7 15 จากวิทยาลยัการยติุธรรม สาํนกังาน
ศาลยติุธรรม ปี 2554-2555 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน รุ่นที7 2  โดยความ
ร่วมมือระหว่างสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สาํนกังาน ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 
และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2556 

 - หลกัสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับ  
สูง(บยป.) รุ่นที7 5 จากวิทยาลยัการยติุธรรมทางการ
ปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 
2557 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที7 6 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน ปี 2558 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที7 2 จาก
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558 

- หลกัสูตร ABC (Academy of Business Creativity) 
สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ  รุ่นที7 6 
โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม ปี 2560 

- หลกัสูตร CMA - GMS International Program Class 
2560  รุ่นที7 3 ก.ค.-ส.ค. 2560 สถาบนัวิทยาการตลาด

 
2546-ธ.ค.2558 

 
2548-ธ.ค.2558 
2539-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 

 
2559-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 
พ.ค. 2559-ปัจจุบนั

2556-พ.ค.2559 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

 
2543-2556 

ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร / ประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี7ยง  
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร  
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

 
กรรมการ 

 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง และ
บริษทัในกลุ่ม 
บริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้งของบมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั7น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
และบริษทัที7เกี7ยวขอ้ง) 
บจก. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลเผยและความ
โ ปร่งใส”) 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ทุน (วตท.) 
- หลกัสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group      

(รุ่นที7 4) ม.ค. - พ.ค. 2561 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และพาณิชย ์

(TepCot) รุ่นที7 11 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย มี.ค. - ก.ย. 2561 

- หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
(วบส.) (รุ่นที7 2) ส.ค. - ธ.ค. 2561 สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

9. นายธนานันท์ วไิลลักษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสี7ยง 
- กรรมการพฒันาเพื7อความ

ย ั7งยนื 
- รองประธานกรรมการบริหาร 

ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ :  20 เม.ย. 2559) 
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- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 
 University of Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์     
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP)      
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

(IOD) ปี 2547 
- หลกัสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที7 4 จากวิทยาลยั
การตาํรวจกองบญัชาการศึกษา สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ปี 2560 

2.71% 
27,238,500 

หุ้น 
 

 

บุตรของ 
นางศิริเพญ็ และ

นอ้งชายของ 
นายเจริญรัฐ  

และนายวฒัน์ชยั 
 

เม.ย. 2559-ปัจจุบนั 
ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั 

 
2550-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2549-พ.ย. 2558 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

2546-พ.ย. 2558 

กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร - กลยทุธ์
องคก์ร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President)   
สายธุรกิจ Mobile Multimedia 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2548-พ.ย. 2558 
2556-พ.ย. 2558 
2555-พ.ย. 2558 

 
2549-พ.ย. 2558 
2546-เม.ย. 2559 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 
 

 

กรรมการบริหารความเสี7ยง 
ประธานกรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยืน 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจ 
โทรศพัทเ์คลื7อนที7 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ   
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง และ
บริษทัในกลุ่ม 
บริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้งของบมจ. สามารถ
คอร์ปอเรชั7น (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย 
และบริษทัที7เกี7ยวขอ้ง) 

10. นายธีระชัย  พงศ์พนางาม 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
- กรรมการพฒันาเพื7อความ  
  ย ั7งยนื  
- กรรมการบริหาร  
 
(วันที�ได้รับแต่งตั�งเป็น 
กรรมการ :13 พ.ย. 2561) 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลคทรอนิคส์ 
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering     
    Management  California State University  
    Northridge, USA 
- หลักสูตร Director  Accreditation Program 

(DAP)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษทัไทย (IOD) ปี 2561 

0.1% 
1,020,000 

หุ้น 

- 2561-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ 
Utilities and Transportations  

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการ  
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง /  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

บริษทัฯ  (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

  
 

ปัจจุบนั 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

 
 
 บริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้งของบมจ.    
 สามารถคอร์ปอเรชั7น (ดูรายละเอียดในขอ้มูล 
 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในบริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้ง) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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� รายละเอียดเจ้าหน้าที�บริหาร  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลักษณ์   
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร : 25 ก.พ. 
2536) 
 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายวฒัน์ชัย วไิลลักษณ์ 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  25 ก.พ. 
2536) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

3. นายธนานันท์ วไิลลักษณ์ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการบริหาร :  28 ก.พ. 
2550) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ 9 “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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 ชื�อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ (*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 4. นายจง  ดลิกสมบัต ิ
- กรรมการบริหาร 
-   กรรมการพฒันาเพื7อความ     
    ย ั7งยนื   
-   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
    สายธุรกิจ ICT Solutions and  
  Services 
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น          
 กรรมการบริหาร : 19 มี.ค. 2555) 

59 
 

- ปริญญาโท System  Science,  University  of  
Louisville  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Strategic Planning & 
Implementation, University of Michigan Business 
School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Crisis Management 
Master Class จาก VMAC Business Group – 
Premier Provider of Business Intelligence ปี 2552 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Executive Development 
Program  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2548 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program  
(DAP)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ปี 2547 

- หลกัสูตร Capital Market Leader Program สาํหรับ
ผูบ้ริหารระดับสูง ขององค์กรตลาดทุนไทย โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2557 

-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที7 57 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ ปี 2558 

- 
 

 

- 
 

2555-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2552-พ.ค. 2559 

 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
 2559-ปัจจุบนั 

2555-2559 
2548-พ.ค. 2559 
2548-พ.ย. 2558 
2546-พ.ย. 2558 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยืน 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
  
 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 บมจ. สามารถเทลคอม 
    
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถเทลคอม  
 บมจ. สามารถเทลคอม 
 บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 บมจ. สามารถ ดิจิตอล  
 บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
  
 
 
 บริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้งของบมจ.   
 สามารถคอร์ปอเรชั7น (ดูรายละเอียดในขอ้มูล 
 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ในบริษทัยอ่ย และบริษทัที7เกี7ยวขอ้ง) 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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 ชื�อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ (*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5. นายวงศ์กฤษณ์  เจียมศรีพงษ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2561) 
 

50 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

- - ต.ค.2561– ปัจจุบนั 
 
 

พ.ค.2546-ธ.ค.2556 
 
 
 

ต.ค.2561– ปัจจุบนั 
ม.ค.2557-ก.ย.2561 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 
บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 

6. นางสาวนํ8าทิพย์  บุรพพงษานนท์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 1 ม.ค. 2551) 
 

56 - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- Inside แนวปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินจากบริษทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
จาํกดั ปี 2561 

- รายไดจ้ากสญัญาที7ทาํกบัลูกคา้ (TFRS 15)  และ 
สญัญาเช่า (TFRS 16) จากสาํนกังาน อีวาย ปี 2561 

- - 2551-ปัจจุบนั 
2546-2551 

 
 

2541-2546 
2534-2541 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 

 
  
หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 

  %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสูตรฝึกอบรมจากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ปี 2561 ดงันีl  
- งบการเงินรวม: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

ฉบบัที7 10 (ปรับปรุง 2560) 
- งบการเงินเฉพาะกิจการ: ฉบบัที7 27 (ปรับปรุง 2560) 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้: ฉบบัที7 28 

(ปรับปรุง 2560) 
- การเปิดเผยขอ้มูลเกี7ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื7น: 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที7 12      
(ปรับปรุง 2560) 

- การบญัชีและการวางแผนภาษีที7ถูกตอ้งสาํหรับธุรกิจ
ทั7วไป 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที7 8              
(ฉบบัปรับปรุง 2560) : ส่วนการดาํเนินงาน 

- นโยบายการบญัชี การเปลี7ยนแปลงประมาณการ 
   ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด ฉบบัที7 8          
   (ปรับปรุง 2560) 
-  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
- สรุปการเปลี7ยนแปลงและประเด็นที7สาํคญัของ TFRS 

(ฉบบัปรับปรุง 2560) 
- ทาํความเขา้ใจร่าง TFRS 9 TAS 32 TFRS 7 TFRIC 16 

และ TFRIC 19 
- ทาํความเขา้ใจการวดัมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS13 

  - สร้างความเขา้ใจหลกัการร่างมาตรฐานการรายงานใหม่ 
TFRS 16 

     

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
  %  ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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� รายละเอียดผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี                            
ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 

 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวงศ์กฤษณ์  เจียมศรีพงษ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2561) 
 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหารบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

 

    2.  นางสาวนํ8าทิพย์  บุรพพงษานนท์ 
           - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
         (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น  
          ผู้บริหาร : 1 ม.ค. 2551) 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหารบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในหัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” ภายใ ต้เรื� อง “หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโ ปร่งใส”) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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� รายละเอียดเลขานุการบริษัทฯ  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ (*) 
(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางจิรวรรณ  รุจิสนธิ   
- ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เลขานุการบริษัทฯ : 19 ธ.ค. 2557) 
 

44 - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

- หลกัสูตรการเขียนรายงานการประชุมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย           
ปี 2549 

- หลกัสูตรพืlนฐานสาํหรับผูเ้ริ7มปฏิบติังานเลขานุการ
บริษทั (FPCS) รุ่นที7 18  จากสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย  ปี 2551 

- หลกัสูตร Operation Excellent Program จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปี 2551 

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) Class 14  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ปี 2552 
 

0.001% 
7,900 หุ้น 

 
  

- ธ.ค. 2557-ปัจจุบนั
พ.ค. 2558-พ.ค. 2560 

2543-พ.ย. 2557 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น  
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ 
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หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั8งนางจิรวรรณ  รุจิสนธิ  เป็นเลขานุการบริษทัฯ  โดยมีบทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบ ดงันี8 
 

1. ปฏิบติัหนา้ที7ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื7อสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื7นที7เกี7ยวขอ้ง 
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทัlงให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเกี7ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที7

เกี7ยวขอ้ง 
3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทัlงดูแลและประสานงานให้

มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื7นที7
เกี7ยวขอ้ง   

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ       
ผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปีของบริษทัฯ เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที7รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  รวมทัlงจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที7บริษทัฯ ไดรั้บรายงานนัlน 

 

ในกรณีที7เลขานุการบริษทัฯ พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที7ได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้7
จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ คนใหม่ เพื7อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตัlงภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที7เลขานุการบริษทัฯ คน
เดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที7 และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ7 งปฏิบติัหน้าที7แทนในช่วงเวลา
ดงักล่าว  

 

บริษทัฯ ได้กําหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษทัฯ ไว้ดงันี8 
 

1. มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 
2. เขา้ใจบทบาทหนา้ที7ของเลขานุการบริษทัฯ 
3. มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎหมาย  กฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทัlงเก็บรักษาความลบัของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
5. มีมนุษยสมัพนัธ์ที7ดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษทัฯ 
6. มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 
7. มีประสบการณ์ทาํงานดา้นเลขานุการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย  3-5 ปี 

 

โดยในปีที�ผ่านมาเลขานุการบริษทัฯ เข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง  ๆเพื�อเพิ�มพูนความรู้  อาทิ 
• “SEC Conference 2018 : Capital Market for All” ของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

• “การเปิดเผยขอ้มูลตาม CG Code ใหม่” ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• “แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล CG Code ตามหลกั apply or explain” ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• SET Social Impact Day 2018 “Partnership for the Goals : Partnership for Better Impact” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
• Workshop for Professional Development สาํหรับเลขานุการบริษทัจดทะเบียน ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• “Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation” ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
• “Beyond Regulation : The Evolution of the Company Secretary Role” ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• “ขบัเคลื7อนความย ั7งยนืเชิงรุก (Driving Proactive Sustainability)” ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย และบริษทัที�เกี�ยวข้อง ของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทที�   
เกี�ยวข้อง 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

SC
(1)

 

SD
C(1)

 

SM
S(2)

 

SD
M

(2)
 

IM
P(2)

 

ZA
(2)

 

S2
A(2)

 

TB
S(2)

 

ST
C(1)

 

SC
S(3)

 

SC
T(3)

 

SB
S(3)

 

TT
N(3)

 

    
PN

(3)
 

SI
F(3)

 

ST
W

(3)
 

SA
ET

(3)
 

PT
N(3)

 

SC
I(4)

 

OT
O(1)

 

OT
P (5

) 

OT
OC

(5)
 

IN
H(5)

 

CA
TS

(6)
 

KP
P(7)

 

SU
T 

SE
C 

VS
S 

SE
 

CI
O(8)

 
SI

H 

SR
T 

TE
DA

(9)
 

TS
(10

)  
SG

E(9)
  

SU
M

(9)
  

ST
R(9)

 
IT

AB
(11

) 

I-S
PO

RT
(12

)  
CS

 
EN

T(12
)  

SL
A(14

)  
NS

T(4)
 

SS
TV

 (13
)  

VI
H 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์ x                                             
2.  นายประดงั  ปรีชญางกูร /                                             
3. นายเสรี  สุขสถาพร /                                             
4.  นางศิริเพ็ญ  วไิลลกัษณ์ /                            /                / 
5. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ /, // /       /, // x x x x   x x x x /, // x  / x x x   x x x x   x x x   x  x x  x 
6.  นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ /, // /, // x x x x x x /, // / / / /  x / / / / /, //    / / /   / / / /   / / /  x / x /  x / 
7.   นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ /        /           /                          
8.   นายปริญญา  ไววฒันา /                                             
9.   นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ /, //        /, //           /  /   /   x / / /  x x      /    / / 
10.  นายธีระชยั  พงศพ์นางาม /, // /, //                      / / /       / / /  /   /      
11.  นายจง  ดิลกสมบติั //, ///        /, // / / / /  / / / / /             /          / /   
12. นายวงศก์ฤษณ์  เจียมศรีพงษ์ ///                         /                    
13. นางสาวนํl าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์ ///                                             

หมายเหตุ 1) x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ,   //  =  กรรมการบริหาร,  ///  =  ผูบ้ริหาร 
 2) รายชื7อบริษทั  ประกอบดว้ย 

1. SC =    บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น  2. SDC =   บมจ. สามารถ ดิจิตอล   3.    SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 4.      SDM  =    บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย   
5. IMP        =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 6.    ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย   7.  S2A =    บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 8.  TBS = บจก. ไทยเบสสเตชั7น   
9. STC =    บมจ. สามารถเทลคอม 10.    SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั7น เซอร์วิส 11. SCT        =    บจก. สามารถคอมเทค 12. SBS =    บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส  
13. TTN =   บจก. ไทยเทรดเน็ท 14.    PN =    บจก. พอสเน็ท           15.     SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต 16. STW =    บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์  
17. SAET    =   บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 18.    PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 19.    SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ 20.    OTO     =    บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์  
21. OTP   =   บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั7นแนล 22. OTOC   =   บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23.    INH     =    บจก. อินโน ฮบั 24.    CATS     =    บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  
25.    KPP           =    บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์ 26. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ 27.     SEC =    บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 28.    VSS         =    บจก. วิชั7น แอนด ์ซีเคียวริตีl  ซีสเตม็  
29.    SE =   บจก. สามารถวิศวกรรม 30.     CIO =    บจก. คอนแทค-อิน-วนั 31.     SIH         =    บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิlง 32.     SRT          =    บจก. สามารถ เรดิเทค  
33.    TEDA   =   บจก. เทดา้ 34.     TS    =    บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 35.   SGE      =   บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 36.    SUM   =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์)  
37. STR =   บจก.  สามารถ ทรานส์โซลูชั7น 38.     ITAB   =   บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 39.   I-SPORT     =   บจก. ไอ-สปอร์ต 40. CS =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ  
41. ENT =    บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี 42. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 43.  NST  = บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 44. SSTV =   บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั7น  
45. VIH =   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง           

 3)  (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SDC (3)  ถือหุ้นทางตรงโดย STC  (4)    ถือหุ้นทางตรงโดย SCT 
(5)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO 

(6)  ถือหุ้นทางตรงโดย STR 
(7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH   

                             (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE                        (9)  ถือหุ้นทางตรงโดย SUT                            (10) ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA                (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS              
(12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SDM         (13) ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT   (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 
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รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ
 

รายชื�อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 
กํากับดูแล 

กิจการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กําหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
พฒันาเพื�อ
ความยั�งยืน 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ x  /   x  

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร /  x  / /  

3. นายเสรี  สุขสถาพร /  /  x /  

4.    นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ /       

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ / x  x    

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ / /  /   x 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ /    /   

8.    นายปริญญา ไววฒันา /    /   

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ / /  /   / 

10. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์       / 

11. นายจง  ดิลกสมบติั  /     / 

12.  นายธีระชยั  พงศพ์นางาม / /     / 

13. นางผ่องศรี  สลกัเพชร  /     / 

14. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ  /     / 

15.  นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช  /      

  

หมายเหตุ x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ  เจ้าหน้าที�บริหาร  และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ   
 

บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน) (“SDC”)  

� รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน)  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC  (*) 

(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายปิยะพนัธ์  จัมปาสุต 
-  ประธานคณะกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 1 มี.ค. 2559) 
 

70 -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  นิติศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  มหาวิทยาลยั 
   รามคาํแหง 
-  พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)   
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
-  นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลสิ7งแวดลอ้ม 
  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที7 6 (ปธส.6) 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ7งแวดลอ้ม ปี 2561 
- หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
 รุ่นที7 1  (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั 
 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปี 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง        
  รุ่นที7 5 
  ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
  ระดบัชาติ ปี 2551 
- หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)    
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ปี 2551 
 
 

- 
 
 

- มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 - 2554 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
2539 - ปัจจุบนั 

2551 - 2554 
2549 - 2554 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ประธานกรรมการ 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
 
 
 
บมจ. เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชั7น 
บริษทั พี เอส เมมเบอร์ จาํกดั 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
บริษทั ขนส่ง จาํกดั (บขส.) 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

  เอกสารแนบ 1   

 

 

182 

ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC  (*) 

(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2. ดร. โชติวทิย์  ชยวฒันางกูร 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
   กิจการ 
-  กรรมการสรรหาและกาํหนด 
   ค่าตอบแทน 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

 

71 - ปริญญาเอก  Ph.D. Electrical Engineering 
   University of Minnesota  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  M.S. Electrical Engineering 
   University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ7 ง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2547 

 

0.08% 
9,000,000 

หุ้น 
 

- 2552 - ปัจจุบนั 
    2546 - 2552 

2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
บจก. กรีนสปอต 
บจก. บีไอทีไอซี 
บจก. กรุงเทพเซอร์เวก็ซ์  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 
 

52 - Mini MBA  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ (การบญัชี)  สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล 
- หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ปี 2547 

0.00% 
800,000 

หุ้น 
 
  

- 2552 - ปัจจุบนั 
 

2551 - 2552 
2546 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 

2548 - 2551 
 

 
2557 - ปัจจุบนั 

 

 
 

2544 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 
ค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการบริหาร 

 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

 
บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 
 

 
 
บจก. สาํนกังาน เอ เอม็ ซี 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC  (*) 

(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

4. นายเจริญรัฐ วไิลลักษณ์  
-  กรรมการ 
-  กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

- 
   
 
 

 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

5. 
 

นายวฒัน์ชัย  วไิลลักษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
-  ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี7ยง 
  
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.21% 
 23,343,000 
       หุ้น 

 
 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี7ยง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการสรรหาและ 
  กาํหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการพฒัน 
  เพื7อความย ั7งยนื 
 

52 - ปริญญาโท การตลาดระหวา่งประเทศ (International 
Marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ ประเทศญี7ปุ่น 

- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื7อมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการบริหารการท่องเที7ยวสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (กทส.) ปี 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์ปี 2560 

- หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมั7นคงขัlนสูง 
(สวปอ.มส.8) ปี 2559 

0.13% 
14,900,000 

หุ้น 

  นอ้งสาวของ 
นายเจริญรัฐและ 

นายวฒัน์ชยั  
 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2558- พ.ค2561 
 
 
มิ.ย. 2561 –ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื / 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC  (*) 

(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 12 พ.ย. 2558) 

- หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที7 6 ปี 2557 

- หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย   
  (IOD)  ปี 2556 

2556 – ปัจจุบนั 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี7ยง / 
ประธานกรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยืน 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
บริษทัย่อย และบริษทัที7เกี7ยวข้อง ของ 
บมจ.สามารถ ดิจิตอล(ดูรายละเอียดใน
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ
และผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และบริษทัที7
เกี7 ยวข้องจากแบบ56-1 และรายงาน
ประจํา ปี  2561 ของบมจ. สามารถ 
ดิจิตอล) 

7. นายธีระชัย พงศ์พนางาม 
- กรรมการ 
 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 13 พ.ย. 2561) 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.00% 
50,000 หุ้น 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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� รายละเอียดเจ้าหน้าที�บริหาร  บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน)  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื�อ-นามสกุล/ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวฒัน์ชัย  วไิลลักษณ์ 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ : 30 ก.ย. 2546) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.21% 
23,343,000    

หุ้น 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

2. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี7ยง 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด 
  ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการพฒันาเพื7อ

ความย ั7งยนื 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

กรรมการ : 12 พ.ย. 2558) 
 
 

52 - ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ 
(International Marketing) มหาวิทยาลยัซูโอ 
ประเทศญี7ปุ่น 

- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื7อมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการบริหารการท่องเที7ยวสาํหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง (กทส.) ปี 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์ ปี 2560 

- หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมั7นคงขัlนสูง 
(สวปอ.มส.8) ปี 2559 

- หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที7 6 ปี 2557 

-  หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 
(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD)  ปี 2556 

0.13% 
14,900,000  

หุ้น 

นอ้งสาวของ 
นายเจริญรัฐและ 

นายวฒัน์ชยั 
 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2558- พ.ค.2561 

 
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 
 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 

 
ปัจจุบนั 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื / 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี7ยง / 
ประธานกรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยืน 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 

 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 

 
บริษัทย่อย และบริษัทที7 เกี7 ยวข้อง ของ 
บมจ.สามารถ ดิจิตอล(ดูรายละเอียดใน
ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ
และผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และบริษทัที7
เ กี7 ยวข้องจากแบบ56-1 และรายงาน
ประจาํปี 2561 ของบมจ.สามารถ ดิจิตอล) 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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ชื�อ-นามสกุล/ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

3. นางสุมลทิพย์  ศรีเมฆ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้บริหาร : 
30 ก.ย. 2546) 
 

59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี7ยนแปลงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื7องมือทางการเงิน 
(IAS 32, TFRS7) ปี 2561 

- Update ภาษีอากรและบญัชี ปี 2561 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)   

ทุกฉบบั ปี 2561 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบบัที7 15 

เรื7อง รายไดจ้ากสญัญาที7ทาํกบัลูกคา้ (TFRS 15)         
ปี 2561 

- - 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

4. นายสุชาติ  ศาสตร์ประเสริฐ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย Network  
    Community  

 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้บริหาร : 
1 ก.ค. 2560) 
 

52 -  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
   บริหารศาสตร์ (นิดา้) 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร   
   ลาดกระบงั 
 

0.01% 
1,265,600  

หุ้น 

- ก.ค. 2560  - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2550 - มิ.ย. 2560 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย Network Community 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั7น เซอร์วิส 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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ชื�อ-นามสกุล/ตําแหน่ง/ 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5. นางสาวสิรินทรา   สายพวรรณ์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย Digital Network 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้บริหาร : 
1 ก.ค. 2560) 

 

39 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (MBA) 
  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
- ปริญญาตรี บญัชี สาขาวิชาบญัชีตน้ทุน   
  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

- - ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั 
ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 
 
 

2551 - 2557 
 
 
 

2557 - 2559 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่าย Digital Network 
 ผูอ้าํนวยการฝ่าย Corporate Marketing 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
 ผูจ้ดัการ Device Channel Management 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจ 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 

 
บมจ. โทเทิ7ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั7น 
 
 
 

บจก. อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 

6. นายหิรัญ พนัธ์ุบ้านแหลม 
- ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้บริหาร : 
1 ก.ค. 2560) 
 

55 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทั7วไป) 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 
- โอกาสเพิ7มผลตอบแทนการเลือกกองทุนสาํรองเลีlยง

ชีพ ปี 2561 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย           

(ฉบบัที7 15)  เรื7อง รายไดจ้ากสญัญาที7ทาํกบัลูกคา้     
ปี 2561 

0.00% 
20,000 

หุ้น 

- 2558 - ปัจจุบนั 
2555 - 2557 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 

 
 

 

 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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� รายละเอียดเลขานุการบริษัท  ของบริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน)   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื�อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง/  
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SDC  (*) 

(% )  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวบุญรัตน์   มงคลรัตนกร 
- เลขานุการบริษทั SDC 
- เลขานุการคณะกรรมการชุดยอ่ย 
- กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
- หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
เลขานุการบริษัท: 31 ต.ค. 2546) 
 

56 - Mini MBA บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัสาํหรับ

เลขานุการบริษทั  ปี 2546   
-  Internal Auditing Certificate Program  

จากสภาวิชาชีพบญัชี  ปี 2546    
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตบญัชีชัlนสูง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2529    
 

(หนา้ที7ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั SDC
สามารถดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. 
สามารถ ดิจิตอล) 

0.00% 
70,000 หุ้น 

 

- พ.ย.2561 – ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั 
ส.ค. 2556 - ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 
2546 - ก.ค. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
เลขานุการบริษทั SDC 
เลขานุการคณะกรรมการชุดยอ่ย 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการบริษทั SDC 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SDC 
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  ในบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ   
บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) 
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวข้อง  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

     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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I-S
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R 
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 1. นายปิยะพนัธ์  จมัปาสุต X, ///                                          

 2. ดร.โชติวทิย ์ ชยวฒันางกูร /, ///                                          

 3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ /, ///                                          

 4. นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ /          /, // /, // X X /, // X  X  X X  X X X X X X X X X X X     X X X X  X X / 

 5. นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ / , // X X X X X X X X X /, // /, // / / /, // /  / X / /  / / / / / / / /  / /     / / /   / /  

 6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  /, // / / / / / / / / /     /                /    X          X 

 7. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม /          /, //          /  / / /           / /  /     /  

 8. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ ////                                             

 9. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ ////                                             

 10. นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ์ ////                                             

 11. นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม ////                                             

หมายเหตุ             1.  X  =   ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,   //  =   กรรมการบริหาร,  ///  =   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ,     ////  =  ผูบ้ริหาร 
    

   2.  รายชื7อบริษทั ประกอบดว้ย 
1. SDC    = บมจ. สามารถ ดิจิตอล* 2.   SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส     3. SDM = บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย**  4.   ZA = บจก. ซีเคียวเอเชีย 

   5. I-SPORT = บจก. ไอ -สปอร์ต ** 6.   ENT = บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี*** 7. IMP = บจก. ไอ -โมบาย พลสั 8.   SSTV = บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั7น****                      
   9. S2A     = บจก. ซิมทูแอซเซ็ท 10. TBS   = บจก. ไทยเบสสเตชั7น 11. SC = บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 12. STC = บมจ. สามารถเทลคอม 
   13. SCT = บจก.  สามารถ คอมเทค 14. SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส          15. OTO = บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์   16. SE =  บจก. สามารถวิศวกรรม   

17. PN = บจก. พอสเน็ท 18. SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั7น เซอร์วิส     19. SIF    = บจก. สามารถ อินโฟเนต 20. SAET     = บจก. สามารถ เอด็ เทค็   
21. SUT = บจก. สามารถ ย ู-ทรานส์   22. SEC = บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์     23. CATS = บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   24. KPP = บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  
25. CS  = บจก. แคมโบเดีย สามารถ   26. CIO = บจก. คอนแทค-อิน -วนั     27. TTN = บจก. ไทยเทรดเน็ท 28. STW     = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   
29. SIH = บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิlง   30. SRT       = บจก. สามารถ เรดิเทค   31. OTP = บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั7นแนล     32. PTN = บจก. พอร์ทลัเน็ท 
33. VIH = บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง   34. VSS = บจก.วิชั7น  แอนด ์ ซีเคียวริตีl  ซีสเตม็ 35. OTOC = บจก. วนัทูวนั แคมโบเดีย   36. TEDA = บจก. เทดา้ 
37. TS = บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 38. SUM = บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 39. SGE = บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 40. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 
41. NST = บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 42. ITAB = บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 43. SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ 44. STR = บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั7น 
45. INH = บจก. อินโน ฮบั          

 

3. * เดิมชื7อ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) (SIM)       **  เดิมชื7อบริษทั สามารถ มลัติมีเดีย จาํกดั            *** ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั       ****  ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั                                             
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บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน) 
 

รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ

 

รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลัก (*) 
 

- ไม่มี - 
 
หมายเหตุ  (*) บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลัก ซึ�งมีรายได้ตั�งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท SDC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื�อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ
บริษทั 

 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 
กํากับ 

ดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

กําหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
พฒันาเพื�อความ

ยั�งยืน 
 

1. นายปิยะพนัธ์  จมัปาสุต X  /     

2. ดร.โชติวิทย ์  ชยวฒันางกูร /  X  X /  

3. นายคนัธิศ   อรัณยกานนท ์ /  /  / X  

4. นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ /   /    
5. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ / X  X    
6. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ / /  / / / X 
7. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม /       
8. นางสาวบุญรัตน์   มงคลรัตนกร       / 

 
หมายเหตุ          X  =    ประธานกรรมการ,  /  =   กรรมการ  
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บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) 
 

� รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานันต์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 

75 - ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที7 15 

- หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที7 55 โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที7 35  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี8 

- 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 

 

- ธ.ค.2560 -  ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

ธ.ค.2560 -  ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-พ.ย.2560 
2551-พ.ย.2560 

 
 
 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
ที7ปรึกษา 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม  
บมจ. สามารถเทลคอม  
 
 
 
 
 
 
บจก. ทิพยว์ารินวฒันา 
บจก. จีเอม็แอล เอก็ซิบิชั7น (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ  SAMTEL 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2. นายวชัิย  โภคาสัมฤทธิj 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 21 เม.ย. 2554) 
 

 

69 - ปริญญาโท M.A. (Political Science), 
Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรีนิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน 
และการเมือง วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2547 

- หลกัสูตร Urban Development Management 
ประเทศออสเตรเลีย 

  - หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)     
    ปี  2554 

 
 
 

0.016% 
100,000 หุ้น 

 

- 2554-ปัจจุบนั 
ธ.ค.2560-ปัจจุบนั 

2554-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

2554-พ.ย.2560 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ  SAMTEL 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

3. น.ส.รพพีรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์ 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 เม.ย. 2551) 

 
 

62 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Competition & Strategy  

มหาวิทยาลยั Harvard สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

(Advanced Management Program : AMP) 
มหาวิทยาลยั Harvard  สหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ 
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  ปี 2546 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที7 9  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที7 22 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

-  หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตัlง
ระดบัสูง รุ่นที7 3 สถาบนัพฒันาการเมือง และการ
เลือกตัlง สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตัlง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันา
เมือง (มหานคร) รุ่นที7 1 สถาบนัพฒันาเมือง (กทม.) 

 - หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครอง
ระดบัสูง (บยป.) รุ่นที7 4 วิทยาลยัการยติุธรรมทาง
ปกครอง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที7 6 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- 
 

- 2551-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

ธ.ค.2560-ปัจจุบนั 
2551-2556 

 
 

2547-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ที7ปรึกษาทางดา้นอาหาร 
กรรมการ 
ที7ปรึกษา 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานที7ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานบริหาร 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 
 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.ซีพีออลล ์
บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
บมจ. กลักุลเอน็จิเนียริ7ง 
 
 
 

บจก. ดรีมเฮา้ส์ 
บจก. เอน็เตอร์เทนเมนท ์ทรี 
บจก. อาร์ พร็อพเพอร์ตีl  
บจก. คุณหรีดคอร์ปอเรชั7น 
บจก. 110 วิภา 
มูลนิธิ สยามโซลเวย ์
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

  -  หลกัสูตร RE - CU  CEO – PREMIUM IN 
MODERN REAL – ESTATE BUSINESS รุ่นที7 2 

  (RE-CU 2) สมาคมผูบ้ริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     

4. นายขจรวุฒิ  ตยานุกรณ์ 
- กรรมการ  
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 29 เม.ย. 2547) 

 

63 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2548 
 

 

0.081% 
500,000 หุ้น 

 

- 2547-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2551-2556 
  
 

2544-ปัจจุบนั 
  
 
 

2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่สายงานเทคโนโลย ี
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร 

บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
 
 
บจก. ศูนยป์ระมวลผล 

5. นายศิริชัย  รัศมีจันทร์ 
- กรรมการ 
-  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 1 ก.ค. 2541) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.024% 
150,000 หุ้น 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

6. นายเจริญรัฐ  วไิลลักษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 

     - กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 26 ก.ค. 2539) 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.462% 
2,854,600 หุ้น 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

7. นายวฒัน์ชัย  วไิลลักษณ์ 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- ประธานกรรมการบริหาร / 
   ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  ความเสี7ยง 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 26 ก.ค. 2539) 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.267% 
1,650,010 หุ้น 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

8. นายธนานันท์ วไิลลักษณ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
-  กรรมการบริหารความเสี7ยง 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 29 เม.ย. 2559) 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.008% 
50,000 หุ้น 

-  ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 256 1 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

9. นายจง  ดลิกสมบัติ  
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ประธานกรรมการพฒันาเพื7อ

ความย ั7งยนื 
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
-  กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 11 ม.ค. 2555) 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.065% 
400,000 หุ้น 

 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

 
                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561  ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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เอกสารแนบ 1 
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� รายละเอียดเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวฒัน์ชัย  วไิลลักษณ์ 
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

เจ้าหน้าที�บริหาร: 16 มี.ค. 2543) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.267% 
1,650,010 หุ้น 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

2. นายจง  ดลิกสมบัติ  
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น

เจ้าหน้าที�บริหาร: 11 ม.ค. 2555) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.065% 
400,000 หุ้น 

 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561  ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

3. นายพรชัย  กรัยวเิชียร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่าย
การสื7อสารโทรคมนาคม 

- กรรมการพฒันาเพื7อความ
ย ั7งยนื 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 มี.ค. 2548) 

53 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 Bridgeport University  สหรัฐอเมริกา 

0.007% 
42,000 หุ้น  

 
 

- 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2548-2559 
2555-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ
โครงสร้างเครือข่ายการสื7อสารโทรคมนาคม
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ
บริการเครือข่ายสื7อสารและสายธุรกิจ
บริการรับเหมาออกแบบติดตัlงระบบ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
  
 
 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที7 เ กี7 ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที7 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2561 
ของบมจ.สามารถ  เทลคอม) 
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หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

4. น.ส.โชติกา  กําลูนเวสารัช   
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
   สายธุรกิจเทคโนโลยปีระยกุต ์
   ดา้น ICT 
-  กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
 

  
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 15  มี.ค. 2559) 

 
  

51 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 

 

0.023% 
140,000 หุ้น 

 

- 2559- ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 
 

พ.ค.2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ
เทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

 กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
 กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั7น 

 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที7 เ กี7 ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที7 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2561 
ของบมจ.สามารถเทลคอม) 
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หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 2561 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

5. นายสุชาติ  ดวงทว ี 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

สายธุรกิจแอปพลิเคชั7น
สนบัสนุนดา้นการประกอบ
ธุรกิจ 

- กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 15 มี.ค. 2559) 

 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 

0.075% 
466,000 หุ้น 

 

- ก.พ. 2560 -ปัจจุบนั 
 
 

2559- ม.ค.2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 
 
 
 

ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ
แอปพลิเคชั7นสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกิจ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายธุรกิจแอปพลิเคชั7นสนบัสนุน 
ดา้นการประกอบธุรกิจ 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที7 เ กี7 ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที7 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2561 
ของบมจ.สามารถเทลคอม) 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

6. นายดลิกพฒัน์  นิศามณวีงศ์ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารการเงินและลงทุน
สมัพนัธ์ 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 ก.พ. 2557) 

 

49 - Master of Business Administration, Major Finance, 
Long Island University, School of Business, 
Booklyn campus, New York 

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสูตรเศรษฐกิจดิจิทลัสาํหรับผูบ้ริหาร (DE4M) 
รุ่นที7 5 โดยมูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์ร
ภาครัฐ ปี 2560 

 

0.002% 
15,000 หุ้น 

 

- พ.ค.2561-ปัจจุบนั 
 

2557-เม.ย.2561 
 

2557-2559 
 
 

2545-2557 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-บริหาร
การเงินและลงทุนสมัพนัธ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงินและ 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บ ริ ษัท ย่ อ ย  แ ล ะ บ ริ ษัท ที7 เ กี7 ย ว ข้ อ ง 
(รายละเอียดในตารางที7 2 แนบท้ายจาก
แบบ56-1 และรายงานประจําปี  2561 
ของบมจ.สามารถเทลคอม) 

7. นางอรุณลักษณ์  ดลิกวณิช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
เจ้าหน้าที�บริหาร : 1 ก.ย. 2546) 
 

60 
 

-  ปริญญาโท สาขาการบญัชี  Bridgeport University   
   สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 
 

- 2546-ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ (โ ดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ในรายงานประจาํปี 256 1 ของบมจ. สามารถเทลคอม) 
 % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL  
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� รายละเอียดเลขานุการบริษัท ของบริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
SAMTEL(*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 นายสมชาย   บุญสุภาพร 
 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ    
       ภายในและเลขานุการบริษทั   
       SAMTEL 
       

 
 
 (วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น             

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการบริษัท SAMTEL : 
28 ต.ค. 2546) 

 

61 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชีตน้ทุน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสูตรที7 1 รุ่นที7 
27 จากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี)  

- หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติัสาํหรับ
เลขานุการบริษทั รุ่นที7 3 จดัโดย ศูนยวิ์จยักฎหมาย
และการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
(หน้าที7ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
SAMTEL สามารถดูได้จากรายงานประจาํปี  2561 
ของบมจ. สามารถเทลคอม) 

0.007% 
46,200 หุ้น 

 

- ก.ค.2560-ปัจจุบนั 
 

2546-มิ.ย.2560 
 

2556-2559 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการบริษทั SAMTEL 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษทั SAMTEL 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SAMTEL 
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ที�ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย และบริษทัที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

STC(1) SC
S 

SC
T 

SB
S 

PN
 

TT
N 

ST
W

 
SI

F 
SA

ET
 

IT
AB

(2)
 

PT
N 

NS
T(3)

 

SC
I(3)

 

SL
A(4)

 

SC
(1)

 

SU
T(5)

 

SE
C(5)

 

VS
S(5)

 

SE
(5)

 

SR
T(5)

 

CS
(5)

 

SI
H(5)

 

TE
DA

(6)
 

SG
E 

(6)
 

SU
M

(6)
 

ST
R(6)

 

TS
(7)

 
KP

P(8)
 

CA
TS

(9)
 

CI
O(10

)  
SD

C(1)
 

SM
S(11

)  
SD

M
(B

UG
) (1

1)  
IM

P(11
)  

ZA
 (1

1) 

S2
A(11

) 

TB
S(11

)  
I-S

PO
RT

 (1
2)  

EN
T (1

2)  
SS

TV
(13

)  

OT
O(1)

 

OT
P(14

)  

OT
OC

(14
)  

IN
H(14

)  
VI

H 

1.    พลเอกสัมพนัธ์  บุญญานนัต ์ x                                             

2.    นายวชิัย โภคาสัมฤทธิ�  /                                             

3. นางสาวรพีพรรณ   เหลืองอร่ามรัตน์ /                                      /       

4.    นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ /         
 

                                    

5.    นายศิริชยั รัศมีจนัทร์ /               /                           /     

6.    นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ /, // x x x  x x  x  x x x x   /, // x   x x x x  x x x  x x x /           /, // x  / x 

7.    นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ /, // / / /  / / x /  /  / /   /, // /   / / / /  / / /  / / / /, // x x x x x x x x x /, // /, 
// 

   / 

8.    นายธนานนัท ์        วไิลลกัษณ์ /, //                /, //   x /  / / x    x /  /          / /  /  / 

9. นายจง ดิลกสมบติั /, // / / /  / / / /  / / / / //,#     /                          

10.  นายพรชยั กรัยวเิชียร # / /       /    /    /                            

11.  นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช #  /    / /    / /     /                            

12. นายสุชาติ ดวงทวี #  /    /  /  /  //                                 

13.  นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์ #    /      /                                   

14.  นางอรุณลกัษณ์ ดิลกวณิช #                                             
 

หมายเหต ุ     
1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       
2)  รายชื7อบริษทัประกอบดว้ย 
1. STC = บมจ.สามารถเทลคอม 
6. TTN = บจก.ไทยเทรดเน็ท 

2.  SCS    =  บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั7น 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.สามารถคอร์ปอเรชั7น 
16. SUT     =  บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ 17.  SEC = บจก.สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18.  VSS    =  บจก.วิชชั7น แอนด ์ซีเคียวริตีl  ซิสเตม็  19. SE        = บจก.สามารถวิศวกรรม 20. SRT    =   บจก.สามารถ เรดิเทค 
21. CS   =   บจก.แคมโบเดีย สามารถ 22. SIH     =  บจก.สามารถ อินเตอร์ โฮลดิlง 23.  TEDA =  บจก.เทดา้  24. SGE    =  บจก.สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 25. SUM   =   บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
26. STR     =    บจก.สามารถ ทรานส์โซลูชั7น 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 
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31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 
36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 

  41. OTO      =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 
37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชั7น 
42.  OTP    =   บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชั7นแนล 

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 เทเลวิชั7น 
45. VIH    =   บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง 

 
 

 

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 STR           (10)ถือหุ้นทางตรงโดย SE               (11)ถือหุ้นทางตรงโดย SDC            (12)ถือหุ้นทางตรงโดย SDM        (13)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT      (14)ถือหุ้นทางตรงโดย OT    O  
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บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 
รายชื�อของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ

หมายเหตุ  :         x  =  ประธานกรรมการ,      /  =  กรรมการ 
 

 

 
รายชื�อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

พฒันาเพื�อ
ความยั�งยืน 

1. พลเอกสมัพนัธ์ 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. นายดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์       / 

14. นางนิศาชล อุดมวงศวิ์วฒัน์       / 

15. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ       / 
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� รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลักษณ์ 
- ประธานกรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 3 พ.ค. 2538) 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.00008% 
2 หุ้น  

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

2.  นายวฒัน์ชัย  วไิลลักษณ์ 
- กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 3 พ.ค. 2538) 

 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

0.00008% 
2 หุ้น 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

3.  นายจง  ดลิกสมบัติ 
- กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 28 ธ.ค. 2555) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหาร 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดเจา้หนา้ที7บริหาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

4.  นายพรชัย  กรัยวเิชียร  
- กรรมการ 
 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 12 ต.ค. 2550) 

 

53 -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
   Bridgeport University  สหรัฐอเมริกา 

- 
 

- 2550-ปัจจุบนั 
 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2548-2559 
2555-2558 

 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ
โครงสร้างเครือข่ายการสื7อสารโทรคมนาคม 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ
บริการเครือข่ายสื7อสารและสายธุรกิจ
บริการรับเหมาออกแบบติดตัlงระบบ 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ย (รายละเอียดในตารางที7 2 แนบทา้ย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2561 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5. นางสาวโชติกา  กําลูนเวสารัช 
- กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการและ 
   ผูอ้าํนายการฝ่ายขาย 
 
 
 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 21 ธ.ค. 2553) 

 

51   - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
    เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- - 2553-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 

2547-2556 
 
 

 2559- ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2553-พ.ค. 2559 

พ.ค.2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ
เทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

 กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื
กรรมการบริหารความเสี7ยง 

 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
บริษทัยอ่ย (รายละเอียดในตารางที7 2 แนบทา้ย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2561 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน SCT (*) 

(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

6.  นายสุชาติ ดวงทว ี
-  กรรมการ  
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ 
   บริหารการบิน 
  
  

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 1 ธ.ค. 2549) 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - 2549-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2554-2556 
 
 

ก.พ.  2560 -ปัจจุบนั 
 
 

2559-ม.ค. 2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน 
ผูจ้ดัการทั7วไป 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ
แอปพลิเคชั7นสนบัสนุนดา้นการ
ประกอบธุรกิจ 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ  
 แอปพลิเคชั7นสนบัสนุนดา้นการ  
 ประกอบธุรกิจ 

  กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื  
  กรรมการบริหารความเสี7ยง 
  

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัยอ่ย (รายละเอียดในตารางที7 2 แนบทา้ย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2561 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

 
 

 

 

 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 
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เอกสารแนบ 1 
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� รายละเอียดเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท สามารถคอมเทค จาํกัด ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวโชติกา  กําลูนเวสารัช 
- กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการและ 
   ผูอ้าํนายการฝ่ายขาย 
 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2556) 

 

51   - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั  
    เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

- - 2553-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

 

2547-2556 
 
 

 2559- ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
2553-พ.ค. 2559 

พ.ค.2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ
เทคโนโลยปีระยกุตด์า้น ICT 

 กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื
กรรมการบริหารความเสี7ยง 
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

  
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ 

 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
 
 
บริษทัย่อย (รายละเอียดในตารางที7 2 แนบ
ทา้ยจากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2561 
ของ บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

เอกสารแนบ 1 

 
 

211

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2. นายสุชาติ ดวงทวี 
-  กรรมการ  
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ 
   บริหารการบิน 
 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร :1 ต.ค. 2556) 

 

60 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - 2549-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

2554-2556 
 
 

ก.พ.  2560 -ปัจจุบนั 
 
 

2559-ม.ค. 2560 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 
 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน 
ผูจ้ดัการทั7วไป 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ 
  แอปพลิเคชั7นสนบัสนุนดา้นการ 
  ประกอบธุรกิจ 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ  
 แอปพลิเคชั7นสนบัสนุนดา้นการ  
 ประกอบธุรกิจ 

  กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื  
  กรรมการบริหารความเสี7ยง 
  

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
บมจ. สามารถเทลคอม 
บมจ. สามารถเทลคอม 
 
 
 
บริษทัยอ่ย (รายละเอียดในตารางที7 2 แนบทา้ย
จากแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 2561 ของ 
บมจ. สามารถเทลคอม) 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 
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เอกสารแนบ 1 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

SCT(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

3. นายดนัยศักร์  คนซื�อ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ธ.ค. 2556) 

47 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัเซ็นจอห์น 

- - 2556-ปัจจุบนั 
2552-2556 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 

4. ดร. กร วจันะภูม ิ
-  ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตัlงและ  
  ซ่อมบาํรุง 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ก.พ. 2559) 

42 - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม   
   University of Pittsburgh 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2558-2559 

 
2556-2558 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตัlงและซ่อมบาํรุง 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายติดตัlงและ
ซ่อมบาํรุง 
ผูจ้ดัการฝ่ายติดตัlงและซ่อมบาํรุง 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. สามารถคอมเทค 
บจก. สามารถคอมเทค 
 
บจก. สามารถคอมเทค 

 
 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ SCT 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ที�ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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1.    นายเจริญรัฐ วไิลลกัษณ์ x /, // x x  x x  x  x x x x   /, // x   x x x x  x x x  x x x /           /, // x  / x 
2.    นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ / /, // / /  / / x /  /  / /   /, // /   / / / /  / / /  / / / /, // x x x x x x x x x /, // 

/, // 
   / 

3. นายจง ดิลกสมบติั / /, // / /  / / / /  / / / / //,#     /                          

4.  นายพรชยั กรัยวเิชียร / # /       /    /    /                            

5.  นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช / #     / /    / /     /                            

6. นายสุชาติ ดวงทวี / #     /  /  /  /
/ 

                                

7.    นายดนยัศกัร์           คนซื7อ #                                             

8.    ดร.กร                      วจันะภูมิ #                                             
 

   หมายเหตุ       
1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   #  =  ผูบ้ริหาร                                       
2)  รายชื7อบริษทัประกอบดว้ย 
1. SCT = บจก.สามารถคอมเทค 
6. TTN = บจก.ไทยเทรดเน็ท 

2.  STC    =  บมจ.สามารถเทลคอม 
7. STW   =  บจก.สมาร์ทเทอร์แวร์ 

3. SCS = บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั7น เซอร์วิส 
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.สามารถคอร์ปอเรชั7น 
16. SUT     =  บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ 17.  SEC = บจก.สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 18.  VSS    =  บจก.วิชชั7น แอนด ์ซีเคียวริตีl  ซิสเตม็  19. SE       = บจก.สามารถวิศวกรรม 20. SRT    =   บจก.สามารถ เรดิเทค 
21. CS   =   บจก.แคมโบเดีย สามารถ 22. SIH     =  บจก.สามารถ อินเตอร์ โฮลดิlง 23.  TEDA =  บจก.เทดา้  24. SGE   =  บจก.สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 25. SUM   =   บจก.สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 
26. STR     =    บจก.สามารถ ทรานส์โซลูชั7น 27. TS       =  บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 28.  KPP    =  บจก.กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  29. CATS   =  บจก.แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 30.  CIO    =   บจก.คอนแทค-อิน-วนั 
31. SDC     = บมจ.สามารถ ดิจิตอล 
36. S2A   =    บจก.ซิมทูแอซเซ็ท 

  41. OTO      =  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ 

32. SMS   =  บจก.สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 
37. TBS    = บจก.ไทยเบสสเตชั7น 
42.  OTP    =   บจก.วนัทูวนั โปรเฟสชั7นแนล 

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 เทเลวิชั7น 
45. VIH    =   บจก.วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง 
 

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 STR            (10)ถือหุ้นทางตรงโดย SE                (11)ถือหุ้นทางตรงโดย SDC                     (12)ถือหุ้นทางตรงโดย SDM                (13)ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT      (14)ถือหุ้นทางตรงโดย OT    O  
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� รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จาํกัด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลักษณ์ 
- ประธานกรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 5 เม.ย. 2544) 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

2.  นายวฒัน์ชัย  วไิลลักษณ์ 
- กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 5 เม.ย. 2544) 

 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ CATS 



                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี  2561                          

เอกสารแนบ 1 

 
 

215

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

3.  นายธีระชัย  พงศ์พนางาม 
- กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 5 เม.ย. 2544) 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาอิเลคทรอนิคส์ จากสถาบนัเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering 
Management  California State University 
Northridge, USA 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD) ปี 2561  
 

- - 2558-ปัจจุบนั  
2544-2558 

 
 

2561-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
 
 

2560-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการพฒันาเพื7อความย ั7งยนื 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายธุรกิจ Utilities and Transportations 
กรรมการ 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น 
 
บมจ. สามารถ ดิจิตอล 
 
 
 
บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั7น 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
บจก. เทดา้ 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ CATS 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

4. นายธีรภทัร กุลกิจกําจร 
- กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการ 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�ง :  
30 ก.ย. 2560) 

49 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD) ปี 2561 

 

- - ก.ย. 2560-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

2553-2558 
 
 
 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2558 

 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ CATS 
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รายละเอียดเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ  จํากัด ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 

 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายธีรภทัร กุลกิจกําจร 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�ง :  
1 ม.ค. 2559) 

49 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

- หลักสูตร Director  Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD) ปี 2561 
 

 

- - ก.ย. 2560-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

2553-2558 
 
 
 
 
 
 

2559-ปัจจุบนั 
2553-2558 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

2. นายสายชล พึ�งสกุล 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�ง :  
1 มี.ค.2553) 

71 - ปริญญาตรี สาขาการศึกษา จากมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัพระนคร 

 

- - 2553 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ CATS 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

3. นายเกริกชัย ทะนนท์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม  
 

     (วันที�ได้รับการแต่งตั�ง :  
     1 ม.ค. 2559) 

44 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าสื7อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2555-2558 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

4. นางสาวศิริพร แจ่มนุช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน  
 
      (วันที�ได้รับการแต่งตั�ง :  
      1 ม.ค. 2559) 

51  -    ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2554-2558 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ CATS 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

CATS(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5. นางสาวกมลรัตน์ จั�นม ี
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล  
 
     (วันที�ได้รับการแต่งตั�ง  : 
     1 ม.ค. 2559) 

49 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2557-2558 

 
 
 
 
 
 

2550-2556 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบริหาร 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ปตท. (กมัพชูา) จาํกดั 

6. นายกมล คงแสง 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ  

 
     (วันที�ได้รับการแต่งตั�ง:  
     1 ม.ค. 2557) 

51 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

- - 2557-ปัจจุบนั 
2553-2556 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการทั7วไป 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ CATS 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ที�ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

บริษัท แคมโบเดยี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วสิ จาํกัด  
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ x /       /, // x x x x   x x x x /, // x  / /, // x x   x x x x   x x x   x  x x  x 
2.  นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ /   /, // x x x x x x /, // / / / /  x / / / / /, //    /, // / /   / / / /   / / /  x / x /  x / 
3.   นายธีระชยั   พงศพ์นางาม / /, //                      /, // / /       / / /  /   /      
4.   นายธีรภทัร  กุลกิจกาํจร /, ///                        /                     
5.   นายสายชล  พึ7งสกุล ///                                             
6.  นายเกริกชัย  ทะนนท ์ ///                                             
7.   นางสาวศิริพร  แจ่มนุช ///                                             
8.   นางสาวกมลรัตน์  จั7นมี ///                                             
9.   นายกมล  คงแสง ///                                             

หมายเหต ุ      
 1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   ///  =  ผูบ้ริหาร   
                                   

 2)  รายชื7อบริษทัประกอบดว้ย 
1. CATS = บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 2.  SDC    =     บมจ. สามารถ ดิจิตอล  3. SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 4.   SDM        =   บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 5.   IMP =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 
6. ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย 7.  S2A      =     บจก. ซิมทูแอซเซ็ท   8. TBS =   บจก. ไทยเบสสเตชั7น 9. STC         =   บมจ. สามารถเทลคอม 10. SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั7น เซอร์วิส 
11. SCT =   บจก. สามารถคอมเทค 12.  SBS      =     บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 13. TTN =       บจก. ไทยเทรดเน็ท 14.  PN       =   บจก. พอสเน็ท  15. SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต           
16. STW =     บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์  17. SAET    =     บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 18.  PTN    =   บจก. พอร์ทลัเน็ท 19.  SCI             =   บจก. ซีเคียวอินโฟ  20. OTO    =   บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
21. OTP       =      บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั7นแนล  22. OTOC   =     บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23. INH   =   บจก. อินโน ฮบั  24. SC              =   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น  25.  KPP    =   บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
26. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์  27. SEC       =     บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 28. VSS        =       บจก. วิชั7น แอนด์ ซีเคียวริตีl  ซีสเตม็   29. SE         =   บจก. สามารถวิศวกรรม  30. CIO   =    บจก. คอนแทค-อิน-วนั 
31. SIH        =      บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิlง   32. SRT       =     บจก. สามารถ เรดิเทค 33. TEDA    =      บจก. เทดา้  34. TS              =   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 35. SGE     =    บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 
36. SUM      =      บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)   37. STR       =     บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั7น  38.  ITAB     =       บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 39. I-SPORT   =    บจก. ไอ-สปอร์ต 40. CS       =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 
41. ENT       =      บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี   42. SLA    =     บจก. เอส แอล เอ เอเชีย  43.  NST       =       บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 44. SSTV         =    บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั7น 45.  VIH     =   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง 

            
    

 3) (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SDC (3)      ถือหุ้นทางตรงโดย STC (4)     ถือหุ้นทางตรงโดย SCT (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย STR (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH 

 (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (10)   ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SDM (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 
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� รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท เทด้า จาํกัด ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 
 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

TEDA(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายธนานันท์  วไิลลักษณ์ 
- ประธานกรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 28 ก.พ. 2560) 

 
- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

2.  นายธีระชัย  พงศ์พนางาม 
- กรรมการ  
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 4 ก.พ. 2556) 

 
 - ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 

- 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั7น จาํกดั (มหาชน) - 
 

3.  นายธงชัย   เพช็ร์ยิ8ม 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 ธ.ค.2557) 

 

63 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

5% 
2,034,065 หุ้น 

- 2557 – ปัจจุบนั 
2553 - 2556 

 
 

 
 
 

2561-ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการทั7วไป 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บจก. เทดา้ 
บจก. เทดา้ 
 
 
 
 
 
บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ TEDA 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

TEDA(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

4. นายครองเกียรติj  อุดมรัตนชัยกุล 
- ผูจ้ดัการทั7วไป 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการ : 24 ม.ค.2557) 

50 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 

- - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2557-ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการทั7วไป 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ 

บจก. เทดา้ 
 
 
 
 
 
บจก.ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ TEDA 
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� รายละเอียดเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เทด้า จาํกัด ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2561 

ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

TEDA(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายธงชัย   เพช็ร์ยิ8ม 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้บริหาร 
: 24 ม.ค.2557) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั เทดา้ จาํกดั  - 
 

2. นายครองเกียรติj  อุดมรัตนชัยกุล 
- ผูจ้ดัการทั7วไป 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นผู้บริหาร 
: 24 ม.ค.2557) 

- ดูขอ้มูลไดจ้ากรายละเอียดคณะกรรมการบริษทั เทดา้ จาํกดั  - 

3.  นายชาญชัย  ทิพย์ธนทรัพย์  
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น
ผู้บริหาร: 1 มี.ค. 2559) 

 

62 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- - 2559 - ปัจจุบนั  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บจก. เทดา้ 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ TEDA 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

TEDA(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

4.  นายชัยธวชั  รัตนวมิล  
-  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ#1       
   (งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง) 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 

ผู้บริหาร : 1 ส.ค. 2555) 
 

61 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- - 2555 - ปัจจุบนั  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ#1       
(งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง) 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บจก. เทดา้ 
 

5. นายวชัิย  อัศวภูษติกุล  
   - ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ#2   
     (งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง) 

 
(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 

ผู้บริหาร : 1 พ.ค. 2556) 
 

57 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- - 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ#2     
(งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง) 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 

บจก. เทดา้ 
 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ TEDA 
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ชื�อ-นามสกุล / ตําแหน่ง / 
วนัที�ได้รับแต่งตั8ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม  

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน 

TEDA(*) 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

6. นายกิตติคุณ  เจือกิจกําจร 
-  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ#3    
 (งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง) 

 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ก.ค. 2556) 

58 -    ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

  
 

- - 2556 - ปัจจุบนั  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ#3    
 (งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง) 

 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

- 
 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- 
 

บจก. เทดา้ 
 

7.  น.ส.วรรณรัตน์  จันพริกุล 
- ผูจ้ดัการฝ่ายงานสนนัสนุน 
 
 

(วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็น 
ผู้บริหาร : 1 ต.ค. 2558) 

47  - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั  
    ธุรกิจบณัฑิตย ์
 

- - 2558 - ปัจจุบนั  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายงานสนนัสนุน 
 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 
- 

 
ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- 

บจก. เทดา้ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  :   (*) นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบตุรที�ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  
     % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ TEDA 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ที�ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
บริษัท เทด้า จํากัด  
ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวข้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

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 

TE
DA

(9)
 

SD
C(1)
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S(2)
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M

(2)
 

IM
P(2)

 

ZA
(2)

 

S2
A(2)
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SC
S (3

)  

SC
T(3)

 

SB
S(3)

 

TT
N(3)
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(3)

 

SI
F(3)
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W

(3)
 

SA
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(3)
 

PT
N(3)

 

SC
I(4)

 

OT
O(1)

 

OT
P (5

)  

OT
OC

(5)
 

IN
H(5)

 

SC
(1)

 

KP
P(7)

 

SU
T 

SE
C 

VS
S 

SE
 

CI
O(8)

 
SI

H 

SR
T 

CA
TS

(6)
 

TS
(10

)  

SG
E(9)

 

SU
M

(9)
  

ST
R(9)

 

IT
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(11
) 

I-S
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RT
(12

) 

CS
 

EN
T(12

)  
SL

A(14
)  

NS
T(4)

 
SS

TV
 (13

)  
VI

H 

1. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ x        /, //           /  /  /, // /   x / / /   x      /    / / 
2.  นายธีระชยั   พงศพ์นางาม / /, //                      /, // / /       / / /  /   /      
3.   นายธงชยั  เพช็ร์ยิlม /, ///                                 /            
4.   นายครองเกียรติ�   อุดมรัตนชยักุล /, ///                                 /            
5.   นายชาญชยั ทิพยธ์นทรัพย ์ ///                                             
6.  นายชยัธวชั รัตนวมิล ///                                             
7.   นายวชิยั อศัวภูษิตกุล ///                                             
8.   นายกิตติคุณ เจือกิจกาํจร ///                                             
9.   นางสาววรรณรัตน์  จนัพิรกุล ///                                             

หมายเหต ุ      
 1)  x  =  ประธานกรรมการ,    /  =  กรรมการ,    //  =  กรรมการบริหาร,   ///  =  ผูบ้ริหาร   
                                   

 2)  รายชื7อบริษทัประกอบดว้ย 
1. TEDA = บจก. เทดา้ 2.  SDC    =     บมจ. สามารถ ดิจิตอล  3.  SMS  =    บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส 4.   SDM        =   บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย 5.   IMP =    บจก. ไอ-โมบาย  พลสั 
6. ZA   =   บจก. ซีเคียวเอเชีย 7.  S2A      =     บจก. ซิมทูแอซเซ็ท   8.    TBS =   บจก. ไทยเบสสเตชั7น 9. STC         =   บมจ. สามารถเทลคอม 10. SCS =   บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั7น เซอร์วิส 
11. SCT =   บจก. สามารถคอมเทค 12.  SBS      =     บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส 13. TTN =       บจก. ไทยเทรดเน็ท 14.  PN       =   บจก. พอสเน็ท  15. SIF =    บจก. สามารถ อินโฟเนต           
16. STW =     บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์  17. SAET    =     บจก. สามารถ เอด็ เทค็ 18.  PTN    =   บจก. พอร์ทลัเน็ท 19.  SCI             =   บจก. ซีเคียวอินโฟ  20. OTO    =   บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
21. OTP       =      บจก. วนัทูวนั โปรเฟสชั7นแนล  22. OTOC   =     บจก. วนัทูวนั (แคมโบเดีย) 23.  INH   =   บจก. อินโน ฮบั  24. SC              =   บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั7น  25.  KPP    =   บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์
26. SUT =   บจก. สามารถ ย-ูทรานส์  27. SEC       =     บจก. สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ 28. VSS        =       บจก. วิชั7น แอนด์ ซีเคียวริตีl  ซีสเตม็   29. SE         =   บจก. สามารถวิศวกรรม  30. CIO   =    บจก. คอนแทค-อิน-วนั 
31. SIH        =      บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิlง   32. SRT       =     บจก. สามารถ เรดิเทค 33. CATS      =     บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส  34. TS              =   บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 35. SGE     =    บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 
36. SUM      =      บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)   37. STR       =     บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั7น  38.  ITAB     =       บจก. ไอที แอ๊บโซลุท 39. I-SPORT   =    บจก. ไอ-สปอร์ต 40. CS       =    บจก. แคมโบเดีย สามารถ 
41. ENT       =      บจก. เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ทรี   42. SLA    =     บจก. เอส แอล เอ เอเชีย  43.  NST       =       บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) 44. SSTV         =    บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั7น 45.  VIH     =   บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั7นแนล โฮลดิlง 

            
    

 3) (1)   บริษทัจดทะเบียน (2) ถือหุ้นทางตรงโดย SDC (3)      ถือหุ้นทางตรงโดย STC (4)     ถือหุ้นทางตรงโดย SCT (5)   ถือหุ้นทางตรงโดย OTO (6)   ถือหุ้นทางตรงโดย STR (7)   ถือหุ้นทางตรงโดย SIH 

 (8)   ถือหุ้นทางตรงโดย SE (9)   ถือหุ้นทางตรงโดย SUT (10)   ถือหุ้นทางตรงโดย TEDA (11)  ถือหุ้นทางตรงโดย SBS (12)  ถือหุ้นทางตรงโดย SDM (13)  ถือหุ้นทางตรงโดย I-SPORT (14)  ถือหุ้นทางตรงโดย SCS 
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 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
 

1.  รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 
 

 

รายชื�อกรรมการ 

บริษทัย่อย 

บมจ. สามารถ 

 ดจิิตอล 

บมจ. สามารถ 

เทลคอม 

บจก. สามารถ 

คอมเทค 

บจก.  แคมโบเดยี แอร์ 

ทราฟฟิค เซอร์วสิ  

บจก.เทด้า 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ /  // x x  

2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ // // / /  

3. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์  /    

4. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต x     

5. ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร /     

6. นายคนัธิศ  อรัณยกานนท ์ /     

7. พลเอกสมัพนัธ์  บุญญานนัต ์  x    

8. นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์  /    

9. นายวิชยั  โภคาสมัฤทธิ8   /    

10. นายขจรวฒิุ  ตยานุกรณ์  /    

11. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์  //   x 

12. นายจง  ดิลกสมบติั  // /   

13. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ //     

14. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม //   / / 

15. นายพรชยั  กรัยวิเชียร     /   

16. นายสุชาติ ดวงทวี   /   

17. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   /   

18. นายธีรภทัร กุลกิจกาํจร    /  

19. นายธงชยั   เพช็ร์ยิ>ม     / 

20. นายครองเกียรติ8   อุดมรัตนชยักุล     / 
  หมายเหตุ  x  =   ประธานกรรมการ ,   /  =   กรรมการ ,   //  =  กรรมการบริหาร 

      

 

2. รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน) (*) 
 

 - ไม่มี – 
 

หมายเหตุ  (*) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกั ซึ�งมีรายได้ตั"งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั  
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3. รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) 

 

รายชื�อกรรมการ 
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั�น 

เซอร์วิส จํากัด 

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ x x x 

2. นายวฒัน์ชยั   วไิลลกัษณ์ / / / 

3. นายจง ดิลกสมบติั / / / 

4. นายพรชยั  กรัยวเิชียร / /  

5. นายสุชาติ  ดวงทวี  / / 

6. นางสาวโชติกา   กาํลูนเวสารัช  /  

  7.   นายดิลกพฒัน์      นิศามณีวงศ ์    / 
 

 หมายเหตุ x  =  ประธานกรรมการ,   /  =  กรรมการ 
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชื�อ  :   นางสาวนนัทนา  คะงุ่ย         

ประวตัิการศึกษา        : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาเลขานุการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ประวตัิการฝึกอบรม  :  

1.  หลักสูตรของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ปี  2561    -   Ready for Business Continuity and Resilience 

- New Gen : Hybrid IA can Audit Business and IT 

   ปี 2560  -    Auditor-in-Charge Tools and Techniques 

-    Cybersecurity in e-payment and fintech 

   -     How Modern IA Audit Fraud in New Technology World  

ปี 2559     -    Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud 

    -    Internal Audit and Sustainable Development 

-    Analytical Thinking for Professional Internal 

ปี 2558 -    Core competencies Internal auditor in best practice in concept 

   -    Fraud case study and knowledge sharing for Internal Audit 

   -    Internal Audit Technology at Forefront 

   -    การตรวจสอบให้ไดต้ามแผนการตรวจสอบ “IT Governance and Business impact” 

ปี 2557 -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)                   

   -    Tools and Technique for Audit Manager 

   -    การตรวจสอบให้ไดต้ามแผนการตรวจสอบ 

   -    การตรวจสอบทุจริตกบัส̂ิงท̂ีผูต้รวจสอบภายในควรรู้ 

   -    Audit เทคนิคกบังานตรวจสอบภายใน 

ปี 2555 -    การเขียนรายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

2. หลักสูตรของสถาบันวทิยาการ สวทช. 

 ปี 2556  -     IT Audit for Non - IT Auditor Master class (การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใต ้COBIT)   

3. การอบรมหลักสูตรอื�น  ๆที�เกี�ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 

ปี 2560 -      Enterprise Risk Management  จดัโดย บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน̂  

- Smart Disclosure Program (SDP)  โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2559 -     CG Forum  :  “ทุจริตในองคก์ร ภยัมืดท̂ีป้องกนัและควบคุมได”้  โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- การควบคุมภายในของบริษทัท̂ีเตรียมตวัจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรม

นิติ จาํกดั 

- Smart Disclosure Program (SDP)  โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ปี 2558  -    การเตรียมความพร้อมเขา้โครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยสมาคม  

                      บริษทัจดทะเบียนไทย 

- แนวทางการตา้นทุจริตสาํหรับองคก์รธุรกิจ  โดย  PACT Network  

- CG Forum  : “Risk Oversight : High Priority Roles of the Board”   โดย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 ประวตัิการทํางาน  

 ปี 2557 -   ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน   

    บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชัน̂  จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2554 -   2557  เจา้หนา้ท̂ีอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

    บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน̂ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั#น จํากัด (มหาชน) 
 
               คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั น จาํกดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน  ซึ งเป็น
คณะกรรมการอิสระที มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 
 ในปี  2561  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม  5  ครั7 ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกครั7 ง  และ
เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร  ผูส้อบบญัชี  และผูต้รวจสอบภายใน  ซึ งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี7  

 1.  สอบทานรายงานทางการเงนิ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ประจาํปี 2561  โดยได้
สอบทานประเด็นที เป็นสาระสําคญั  ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื อให้การจดัทาํงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ    
บริษทัฯ ถูกตอ้งและเชื อถือได ้

      คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  รายงานทางการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานถูกตอ้งใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 2.   สอบทานรายการที#เกี#ยวโยงกัน หรือรายการที#อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
       คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการที อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส เพื อให้มีความ
โปร่งใส สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

       คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่  รายการคา้กบับุคคลที เกี ยวขอ้งกนั เป็นรายการที สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั7งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

 

 3.   สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานที#เกี#ยวข้อง 
       คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานและกาํกับการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  บริษทัฯ มีกระบวนการควบคุมภายในให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดต่างๆ 
ดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 4.  สอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
      คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO  (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission)  เพื อให้มั นใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที เหมาะสมและเพียงพอ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ  มีระบบควบคุมภายในที เหมาะสมและเพียงพอในการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 5.  สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
      คณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบภายใน เป็นประจาํทุกปี  โดยให้ความสาํคญัในเรื องการประเมินความเสี ยงเป็น
หลกัพื7นฐาน  ตลอดจนการตรวจสอบดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั น 

      คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที เพียงพอเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรลุตาม
เป้าหมายที กาํหนดไว ้
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 6.  พจิารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั8ง ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ  ประจําปี 2561  
      คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั7ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561  โดยพิจารณาจาก
คุณสมบติั  ความสามารถ  ความเชี ยวชาญในวิชาชีพ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

      คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 
2561 โดยพิจารณาจากรอบปีบญัชีที ผา่นมา ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ขอ้เสนอแนะเกี ยวกบัรายการควบคุม
ภายในและความเสี ยงทางธุรกิจที สาํคญั 
        
 นอกจากนี7  ยงัได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมด้วย  1 ครั7 ง เพื อหารือในเรื องต่าง ๆ ที 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีเห็นวา่ควรหารือเป็นการส่วนตวั ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ที ของผูส้อบบญัชี 
 
 7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2561 
      คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ เป็นประจาํทุกปี เพื อให้มั นใจว่าไดป้ฏิบติังานตามหน้าที 
และความรับผิดชอบที ระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
      โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ มั นใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที เพียงพอ เหมาะสม การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี และมีการปฏิบติังานที สอดคลอ้งตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดที เกี ยวขอ้ง 
          

 

 

 

(นายประดงั  ปรีชญางกูร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั น จาํกดั (มหาชน) 
  
 


