
 
นโยบายการกํากับดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

   
คณะกรรมการตระหนักดีว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทให้เกิด                    
ความโปร่งใส เพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เก่ียวข้องทุกราย ตลอดจนเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 
อันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ                            
และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะท่ีเปนลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท          
จดทะเบียน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบาย
การบรหิารองค์กรท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจท้ังพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเก้ือกูลสังคมอย่างจริงจัง 
  
นอกจากน้ี บริษัทยังได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย                   
อย่างสมํ่าเสมอให้มีความเหมาะสม รวมท้ังได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท                   
ซ่ึงเปนหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด รวมท้ังกฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง โปรดดูนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยฉบับเต็มได้ที่ 
www.samartdigital.com    
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บทนํา 

 
 
การกาํกับดูแลกิจการทีดี เป็นแนวทางทีบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) เชือมนัและนํามาใช้เป็น

นโยบายสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึงคณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัยิงต่อการบริหารงานของบริษทั โดยเป็นผูก้าํหนด
นโยบายการบริหารกิจการ รวมทงัระบบการกาํกบัดูแล เพอืให้ดาํเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตงัแต่ปี  และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

 
เนืองจากพฒันาการดา้นสงัคมและธุรกิจทีเปลียนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสังคมโลกทีพยายาม

กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการทีเป็นมาตรฐานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือสร้างความ
เชือมนัให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนับสนุนการเติบโตอยา่งยงัยืน คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับปรุงนโยบายการกาํกับ
ดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของแนวคิดขา้งตน้  

 
ความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตามองคป์ระกอบต่างๆ ทีไดก้าํหนดขึนนนั จะช่วยให้การดาํเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว ้บนแนวทางของการดาํเนินธุรกิจทียดึมนัในความถูกตอ้งและโปร่งใส รวมทงั
เป็นการปลูกฝังใหพ้นกังานทงัองคก์รมีความตระหนกั และมีจิตสาํนึกในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซึงแสดงใหเ้ห็นถึง
มาตรฐานการจดัการทีดี  ทีเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมนัคงและยงัยืนแก่บริษทั  ซึงจะเป็นประโยชน์     
ต่อการดาํเนินธุรกิจและเป็นทียอมรับมากขึนทงัในประเทศและระดบัสากล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัทุกฝ่าย รวมทงัสังคมและประเทศชาติ 

 
 
 
 

 (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 
                                                                                                                  ประธานกรรมการ 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยสิทธิขนัพนืฐานต่าง  ๆทีผูถื้อหุน้ของบริษทัพงึไดรั้บมีดงันี 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น          
บริษทัไดแ้ต่งตงัให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั เพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้น ในการดาํเนินการเกียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

  สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  
บริษทัตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี และเพือปฏิบัติให้
สอดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพือให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเกียวกบับริษทั
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยผูถื้อหุน้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุม
ผูถื้อหุ้นตามทีคณะกรรมการกาํหนด โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระทีตอ้งการนําเขา้ทีประชุม หรือคาํถามที
ตอ้งการให้ตอบในทีประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหนา้อย่างน้อย  เดือนก่อนวนัสินสุดรอบปีบญัชี และกาํหนดสัดส่วน
ของการถือหุน้ในการเสนอวาระไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั โดยบริษทั
จะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรืองใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และจะแสดงรายละเอียดขนัตอนการเสนอวาระ การประชุม รวมทังการเสนอคาํถามล่วงหน้าไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทั (www.samartdigital.com) 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืน        
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทงัการแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามในทีประชุม เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม บริษทั
ไดก้าํหนด วนั เวลา และสถานทีในการประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า โดย        
ผูถื้อหุ้น ไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงันี 

ก่อนวนัประชุม 
ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทไดแ้จ้งกาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ    
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com) ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  
ไม่นอ้ยกวา่  วนั เพอืเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ 
โดยมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็น
ผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมในรูปแบบเอกสารทีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัทีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์หก้บัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุม  วนั หรือ  วนั ในบางกรณี ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนังสือนัดประชุม    
ไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม 
พร้อมทังแนบเอกสารทีเกียวขอ้งทีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และ
ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกวา่  วนัและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนัก่อน 
วนัประชุมตามทีกฎหมายกาํหนด  
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สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะพยายามติดต่อกบันกัลงทุน
สถาบัน เพือประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทังนี เพือความสะดวก             
ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทักาํหนดให้มีขนัตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมของ   
ผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยในการลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุม บริษทัจดัให้มีเจา้หนา้ทีและเทคโนโลยีทีเหมาะสมและ
เพียงพอเพืออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกวา่  ชวัโมง ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร รวมทงัผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ไดเ้ขา้
ร่วมการประชุม เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในทีประชุม โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธาน             
ทีประชุมจะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมประชุม และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง    
ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริมประชุม และดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม โดยไม่มีการ
เพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใชใ้น
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียงพร้อมทงัเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทงั
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทงัในเรืองทีเกียวขอ้งกับวาระการประชุมและเรืองการ
ดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัไดมี้การบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีการแจง้มติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป 
โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทงัทีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดทาํรายงานการ
ประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชีแจงทีเป็นสาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบ
หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุปอยา่งครบถว้น ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ภายใน  วนันับแต่วนัประชุม พร้อมทงัเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com) เพือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้

 สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทงัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  กาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง
หนึงในสาม ( / ) และให้มีการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูที้ตอ้ง
ออกตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงได้  ซึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตงั
กรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 
- ผูถื้อหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อเสียงหนึง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมด เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั   
เกินกวา่จาํนวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
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นอกจากการแต่งตงักรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนผู ้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ     
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

นอกจากนนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ทงันี บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกียวกบักรรมการ
แต่ละท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตัง พร้อมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตงัผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง พร้อมทงัแนบรายละเอียดเกียวกบัผูส้อบบญัชีทีเสนอ
เขา้รับการแต่งตงั รวมทงัรายละเอียดเกียวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพจิารณาได ้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมาํเสมอและทันเวลา    
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนาํขอ้มูล    
ทีสาํคญั รวมทงัข่าวสารต่างๆทีเป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร 
บริษทัมีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยูก่บัแผนการลงทุนและ
การขยายธุรกิจของบริษทั รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีเกิดขึน          
ในบริษทัหรือในบริษทัยอ่ย ให้ขึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการวา่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่
เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทังความจําเป็นและความ
เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษทัตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทงัรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมี
นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วน
แบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยา่งสมาํเสมอและทนัเวลา โดยใน
การประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และกรณีทีผูถื้อหุ้น
ประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบทีผูถื้อหุ้นสามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทงัแนบรายละเอียดเกียวกบั
ชือและประวติัของกรรมการอิสระของบริษทั เพือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทงัระบุถึงเอกสาร 
หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุม นอกจากนนั ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดจ้ดัให้
มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตงักรรมการ บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นใน
การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุในหนงัสือนดั
ประชุม โดยไม่มีการเพิมวาระการประชุมนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิมเติม           
ในทีประชุมซึงจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

การกํากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลทีจะทราบ
ขอ้มูล และนาํระบบการเขา้รหัสมาใช ้เพือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล
ของบริษัทให้กับพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี บริษัทได้กาํหนดให้พนักงานทุกคน
รับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ และการ
ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาวา่จา้ง และห้ามมิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พอืประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้นในทางมิชอบ และหลีกเลียงหรือ
งดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง  เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลทีสาํคญัทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษทั และไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ทีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัและสัญญา 
ซือขายล่วงหน้า ทงัของตนเอง คู่สมรสหรือผูที้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึงบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของนิติบุคคลดงักล่าว 
โดยให้นับรวมคู่สมรสหรือผูที้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนนัต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซือขายล่วงหน้า อนัเนืองมาจากการซือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน  วนัทําการนับแต่วนัทีเกิดรายการ 
รวมทงับทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

โดยหากมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้
ให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพืออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
และสัญญาซือขายล่วงหน้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นอกจากนนั บริษทัยงั
กาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุม              
คณะกรรมการทุกครัง  
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ในกรณีทีเกิดรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูที้
เกียวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ        
แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการ และ/
หรือทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทุกครังก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระ   
ทีเกียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน นอกจากนี บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการทีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยทาํกบับุคคลทีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี  

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัได้
แจ้งแนวปฏิบติัดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบติั ซึงคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบติั        
ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคับ ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอย่างสมาํเสมอและ
เคร่งครัด 

3. การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบั
บริษทั ซึงส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได้ บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทีครอบคลุม
ถึงสิทธิ และผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทวัถึง การจดัให้มีช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่ง
ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบับริษทัได ้ซึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั  (www.samartdigital.com) 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทงัขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทวัไปทีสาํคญัทีเกียวกบัธุรกิจ และผล
ประกอบการของบริษทัทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ ทนัเวลา อยา่งทวัถึงและเท่าเทียมกนั และ
แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแทจ้ริงของบริษทั รวมทงัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัในอนาคต โดยได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้เกียวขอ้งได้รับทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) 
รายงานประจาํปี การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีบุคลากรทีเกียวขอ้งกับการจัดทําและเปิดเผยขอ้มูลทีมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที
เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ
ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทงันี คณะกรรมการไดด้าํเนินการต่างๆ เกียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี 
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 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
บริษทัใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพอืให้การเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดที
เกียวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพอืเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี 

1)     เปิดเผยสารสนเทศ ทงัทีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลทีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ 
เชือถือได ้และทนัเวลา เพอืใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

2)     การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จะตอ้งจดัทาํขึนอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 
3)     ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยปฏิบัติ

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
4)    จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  

 

บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 
1)     ประธานกรรมการบริหาร 
2)     ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ  
3)     ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั 
4)     บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ  

 

ผูที้ไม่มีหน้าทีเกียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสือมวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ ทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ       
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี 

- รายงานประจาํปี 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอทีจะสะท้อนให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี   
ทีผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทงัการปฏิบติัหน้าทีในรอบปีทีผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  
ชุดยอ่ย เป็นตน้  

-    เวบ็ไซตข์องบริษทั  
คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทางทีสะดวก รวดเร็ว        
ผูถื้อหุ้นและผูที้เกียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชือถือ 
ดังนันคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกียวกับบริษัทไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.samartdigital.com) ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิมเติมจากทีไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวทีบริษทัเผยแพร่ งบการเงิน รวมทงัรายงานประจาํปี 
ซึงสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
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-  นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บริษทัไดจ้ดัตงัหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพือให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆ
ของบริษทักบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทวัไป ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั 
กิจกรรมจดัการลงทุน (Road show)  การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท์ เป็นต้น ทงันี        
ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้หมายเลขโทรศพัท ์ - -  หรือ ที www.samartdigital.com หรือ
ทีอีเมล ์InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวเ้พือ
ถือปฏิบติั ดงันี 

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1) ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 
2) เปิดเผยขอ้มูลทีจาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กียวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3) เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเกียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4) ปฏิบติัหนา้ทีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นทีตงั 
5) รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพอืประโยชน์ส่วนตน 
6) ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเตม็ทีและมีความเป็นมืออาชีพ 
7) หมนัศึกษาหาความรู้เพอืพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8) ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซือขายหุ้น             

ทีบริษทัไดก้าํหนดไว ้

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ทีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานทีเกียวขอ้งแลว้ บริษทั
ยงัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน
ทวัไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเพือชีแจงและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถาม
ขอ้มูลต่างๆ 

 การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  
- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทงัการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการ    

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  
- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
เป้าหมายของบริษทั และสูงเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัตามทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บ
มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลนักรองและเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพอือนุมติั   

โดยบริษทักาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทงัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทั 

 
 



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                หนา้ 8/29 

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏ
ในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยทุธ์และนโยบายหลกัของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํ
ขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ และ
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกทีมีความเป็นอิสระ สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพือเพมิความเชือมนัและความน่าเชือถือของรายงาน
ทางการเงินอีกดว้ย  

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดํารงรักษาไวซึ้งระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือให้มนัใจได้ว่าการ
บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรงไวซึ้งทรัพยสิ์น และเพือให้ทราบจุดอ่อน 
เพือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั ในการนี คณะกรรมการได้แต่งตงั
คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทังได้แสดงความเห็นเกียวกับเรืองดังกล่าวไวใ้นรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี นอกจากนนั คณะกรรมการยงัไดจ้ดัทาํรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัดว้ย  

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการทาํงานทีโปร่งใส 
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทงัตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย ดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการ หรืออืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ มีดงันี 
1) คณะกรรมการให้มีจาํนวนตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5  คน และกรรมการ      

ไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
2) คณะกรรมการตอ้งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และตอ้ง     

ไม่นอ้ยกวา่  คน 
3) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการ

คนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

5.2       คุณสมบัติของกรรมการ 

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีแก้ไข
เพิมเติม) หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทั  
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2) เป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้น เวน้แต่จะได้แจ้งให ้        
ทีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

3) มีภาวะผูน้ํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

4) เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

5) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
6) เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการไดอ้ยา่งเต็มที 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย        
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น        
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่      
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงั
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ ํานาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจาก           
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ      
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้มื คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืน
ในทาํนองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3    
ของสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทังนี       
การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม สาํหรับการพจิารณา
ภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สังกัดอยู่ เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง                
เป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา             
ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ     
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตงัเป็นกรรมการ   

7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          
ผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน           
ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ       
บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

5.3 วาระการดาํรงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  คือ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  ใน  โดยใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่ง
นานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่
ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนี กรรมการอิสระสามารถ     
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน  วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิง และการดาํรงตาํแหน่ง     
เกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังตอ้งไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

5.4 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 

5.4.1    การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้น
โดยรวม ดงันนั เพือให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  
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5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ 
บริษทัมีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ซึงในจาํนวนดงักล่าว
มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และไม่นอ้ยกว่า  คนทีมีความเป็นอิสระ
อยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อืนใด โดยมีส่วนร่วม
ในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพอืประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษัท และเพือให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดําเนินงาน บริษัทได้แยกตาํแหน่งประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการ 

5.4.3 บทบาทหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกับดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางทีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์
ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมทีดี ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซือสตัยสุ์จริต ทงันี ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติทีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสัตย์สุจริต และดูแลให้การ

ดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุน้ เพอืรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้  

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท รวมทังกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) กาํหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการ
นาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัเพือเพิมโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง
กาํหนดใหมี้การสือสารให้ทุกคนในองคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปีและการลงทุนของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัสรร
ทรัพยากร การควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และ
แผนงานประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให ้    
ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั และพิจารณาแต่งตงักรรมการในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอืนใดๆ 
นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า           
2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่
ของกรรมการทีตนแทน 
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6) พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ย เพือดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไป
ตามนโยบายทีกาํหนดไว ้และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7)    พิจ ารณ าแต่ งตังและกําห น ด ขอบ เขต อําน าจ  ห น้ าที แล ะค วามรับ ผิด ชอบ ขอ งป ระธาน
กรรมการบริหาร รวมทังติดตามดูแลให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับ
มอบหมาย 

8)    พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รวมทงั
ติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

9)    พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน รวมทงัเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10)   จดัใหมี้การทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพอืเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอให้
ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ 
อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

11)   พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังผู ้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทีเสนอโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพือ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

12)   จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงั
ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและ        
การบริหารความเสียง  

13)   กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้เชือมนัไดว้า่บริษทัไดมี้
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14)   มีหน้าทีในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที
เกียวขอ้งไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

15)   กํากับดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอด
ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

16)   สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  
17)  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวถดัไป 
18)   พจิารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน 
19)   พิจารณาอนุมติัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
20)   จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสินสุดของ      

รอบปีบญัชีของบริษทั 
21)   ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนืองเพือให้เป็นไปตามแผนการ

ดาํเนินงานและงบประมาณของบริษทั 
22)   กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
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หน้าทแีละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

1)      การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2)      การดูแลให้มนัใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีมีจริยธรรม
และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3)      การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และมี
มาตรการทีดูแลให้เรืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4)      การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปัญหา
สําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ              
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5)       การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

บทบาทหน้าทแีละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริหาร 

บริษทัไดมี้การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีประธาน
กรรมการบริหารทาํหน้าทีเป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการโดย
ครอบคลุมเรืองต่างๆ  ดงันี  

1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษัท
เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2)   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพือพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

3) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขา้ดํารงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง 
ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

)       มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติั
ของบริษทั เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5) การดําเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทีประชุม           
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอาํนาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้ประธานกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอํานาจจากประธาน
กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที
เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด  
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5.5 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ 
เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการ คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายในการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน  บริษทั  

  นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของผูบ้ริหารระดับสูง โดย
กาํหนดให้ก่อนทีผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการ
บริหารทราบเพอืพิจารณาอนุมติั ทงันี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัทีดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั 
หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  

5.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการไดท้าํการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และ
เสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั พร้อมทงัพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที
ความรับผิดชอบ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา ดงันี  
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวฒิุ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั พิจารณา
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทงัเพศ อาย ุเชือชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความ
เชียวชาญจาํเป็นทียงัขาดให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย รวมทงัดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑที์กาํหนด เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัหรือเสนอขออนุมติัแต่งตงัต่อทีประชุม 
ผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั   

2. การเลือกตงักรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก 
บุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ซึงสอดคลอ้ง
กบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีประชุม       
ผูถื้อหุ้นเพอืพิจารณาอนุมติัในกรณีทีตาํแหน่งวา่งลงเนืองจากครบวาระและในกรณีอืนๆ  

3. การพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศ
เวลาของกรรมการจากประวติัการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที
กรรมการแต่ละท่านดํารงตาํแหน่ง ซึงไม่เกิน  บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของ
คณะกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 
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4. การแต่งตงักรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง ซึงจะตอ้งมีความ
โปร่งใสและชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลกัเกณฑ์
และวธีิการเลือกตงักรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น มีดงันี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั ในลาํดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

โดยบริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลในทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

กรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากสาเหตุอืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงับุคคลซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกวา่  เดือน โดย
บุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตน
แทน ทงันี มติการแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  ใน  ของ
จาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

5. การสรรหากรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถ
ทีเหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดยอ่ยทงัคณะ และเกณฑ์การดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็น
อิสระของกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมติั 

การสรรหาผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร ซึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํการพิจารณาสรรหาบุคคลทงัภายในและภายนอกทีมี
ทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะสาํคญั
ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี เพือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตงับุคคลที
เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป สําหรับการสรรหาผู ้บ ริหารระดับสูง  คณะกรรมการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
และรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบต่อไป 

 แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงสุดและผูบ้ริหาร
ระดับสูง ในกรณีทีมีต ําแหน่งผูบ้ ริหารว่างลง ซึงนอกจากบริษัทจะตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด
แลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดตาํแหน่งงาน
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หลกัทีสําคญั (Key Position) ในการดาํเนินกิจการของบริษทั และกาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผูสื้บ
ทอดตาํแหน่ง ซึงจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศกัยภาพของแต่ละตาํแหน่ง และวิสัยทศัน์
ในการบริหารจัดการ เพือคัดเลือกผู ้บริหารทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทีกําหนด และกําหนด
แผนพฒันาเพือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต ทงันีเพือสร้างความเชือมนัให้กับ     
นักลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที โดยจะมี    
การทบทวน แผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากนีบริษทัสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพอืใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพมิเติมในฐานะทีเกียวขอ้ง และเพอืใหมี้โอกาสรู้จกั
ผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งโปร่งใส และมี
คุณธรรม ปฏิบัติหน้าทีตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซือสัตยสุ์จริต ระมัดระวงั และรอบคอบเพือ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี  

1. ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 
2. ดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยความซือสัตย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 
3. ปฏิบติัหนา้ทีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพอืใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํทีตงัอยูบ่นพนืฐานของความถูกตอ้ง 
5. ปฏิบัติหน้าทีโดยหลีกเลียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพือให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการทีกระทาํกับบริษทั หรือในกิจการทีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักับ

บริษทั ทงันีไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 
7. รักษาขอ้มูลทีเป็นความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ให้รัวไหลไปยงับุคคลทีไม่เกียวขอ้ง ซึงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที
เหมาะสม เทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และ
เพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความ
รับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน 
ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบืองตน้ แลว้นาํขอ้มูลทีได้
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เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพืออนุมติั ทงันีบริษทัได้มี
การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกาํหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลกัษณะ
เดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงภาระหนา้ที ความรับผิดชอบ ซึงเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการ
ดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน ทงันี เพอืสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพไวไ้ด ้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาทีแน่นอน โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
แต่ละท่าน ซึงจะมีการชีแจงหลกัเกณฑใ์ห้ทราบล่วงหนา้ก่อนทีจะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 นโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร นอกจากจะพจิารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแลว้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหารประจาํปี 
โดยกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผู ้ประเมิน เพือนําผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ซึงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษทัและผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที  
(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อืน  เช่น 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เพือจูงใจและรักษาประธานกรรมการบริหาร ทีมีความรู้
ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสัน (Short 
Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพือเป็นรางวัลตอบแทนตามความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายแผนงานทีไดก้าํหนดไวป้ระจาํแต่ละปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long 
Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน
รูป แ บ บ ก ารให้ สิ ท ธิ ซื อหุ้ น  (Stock 
Option)* และเงินกองทุนสํารองเลียง
ชีพในส่วนทีบริษทัจ่ายสมทบเพิมขึน
ตามอายงุาน 

 เพอืจูงใจและรักษาประธานกรรมการบริหาร ทีมีความรู้
ความสามารถ 

 เพือให้ผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริหาร 
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

 เพือส่งเสริมการสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิมให้กบั 
ผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

หมายเหตุ *การให้สิทธิซือหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการจะพิจารณาเมือมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ทีเหมาะสม 
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5.8 การปฏิบัตหิน้าทขีองคณะกรรมการ 

5.8.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกจิ 
คณะกรรมการมีการกาํหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงาน  แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั รวมทงัระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหาร
ความเสียง ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที
กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความ
มนัคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมทีดี ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยควาซือสัตยสุ์จริต ทงันี ให้รวมถึงการดูแล
ใหก้ารดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั
ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) 

นอกจากนี บริษทักาํหนดให้มีการสือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั ให้ทุกคนในองค์กร
ขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

5.8.2 การแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย  

เพือกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการได้แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรืองต่างๆ ทีสําคญัต่อบริษทั โดยคณะกรรมการ    
ชุดยอ่ยของบริษทั มีทงัหมด  คณะ ดงันี 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ    

คณ ะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระทีได้รับการสรรห าและคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ           
ทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  คน  

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

1) กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ 
2) กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงือนไขทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ            
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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4) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทั    
จดทะเบียน 

5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจ
ทีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีหรือการเงินอยา่ง
เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้น
รายงานประจําปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการ
ตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของกรรมการ
ตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 
3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนวา่การดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทงั
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัให้ถูกตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชือถือไดแ้ละ
ทนัเวลา  

2)   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและ      
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน               
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากําลัง และทรัพยากรทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ           
ฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพจิารณาอนุมติัการทบทวน
ปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบในส่วนทีมีนยัสาํคญั  

4)  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ                     
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5)  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผู ้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพอืประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้  

6)  จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ                   
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

7)  พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 
รวมทงักฎหมายทีเกียวขอ้งซึงมีผลบงัคบัใชก้ับบริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษทั ทงันี เพือให้
มนัใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  
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8) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดย
ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9)    ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้ง
กบัสภาวการณ์ 

10) มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกียวขอ้ง เพือให้ไดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายใน
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที 

11)  มีอาํนาจในการว่าจ้างผูเ้ชียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม โดยบริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

12)  ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ   

(2) คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทัทีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการ
ประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนด
วาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 
    

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1)     กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการ
บริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัต่อไป 

2)       ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย เพือให้การดาํเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

3)    ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัททีได้
กาํหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอ
คณะกรรมการเพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5)     กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ
พนักงานและผูบ้ริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา
อนุมติัต่อไป  

6)     มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผูกพนับริษทัตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบ    
วธีิปฏิบติัของบริษทั เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

7)     รายงานผลการปฏิบัติงานทีสําคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการรับทราบ             
เป็นประจาํ 

8)     ทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคลอ้งกับ
สภาวการณ์  

9)     ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงทีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู ้ถือหุ้น             
เพือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที
เกียวขอ้งกาํหนด  

(3) คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ   

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพอืเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุม
คณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

1)    กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทีบริษทั จดัตงั
ขึน รวมทงัผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สอดคลอ้งกับ
นโยบายของบริษทั และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

2)    กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้าน
คอร์รัปชนั  

3)   กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัทีสาํคญัๆ ของบริษทัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดี 

4)    ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอยา่งสมาํเสมอ 
5)    เสนอแนะขอ้กาํหนดทีเกียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัทีดีแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
6)   ดูแลให้นโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนืองและเหมาะสม 
7)   ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ 
8)   รายงานต่อคณะกรรมการเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนว

ปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพอืแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
9)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
 
 



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                หนา้ 22/29 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี      
โดยให้กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่ง    
ตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้โดยได้รับเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการ 
สําหรับการแต่งตงักรรมการทดแทนในกรณีทีตําแหน่งว่างลงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการ      
เพือพจิารณาแต่งตงัต่อไป 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1)   สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
กรรมการ เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติั 
ในกรณีทีตาํแหน่งวา่งลงเนืองจากครบวาระ และในกรณีอืนๆ 

2)    สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลง เพือ
นาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑ์ในการ
สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3)   กาํหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ย 
ประธานกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพือนําเสนอให้ทีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

4)   กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่วา่จะอยู่
ในรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร 
ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทังผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ เพอืเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัต่อไป 

5)   ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

6)   ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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(5) คณะกรรมการบริหารความเสียง   

คณะกรรมการบริหารความเสียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทั เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา
แต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสียงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรก
หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว
มีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

 
หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1)   กาํหนดทิศทางธุรกิจทีชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสียงทีสําคญั พร้อมทงั
กาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสียงนันและระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทั (Risk 
Appetite) 

2)   กาํหนดนโยบายของการบริหารจดัการความเสียง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ เพือพิจารณา
อนุมติัให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทงันี ตอ้งครอบคลุม
ความเสียงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี 
1. ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) 
2. ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 
3. ความเสียงดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
4. ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3)   กาํกบัดูแลให้มนัใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอย่างทวัถึงและพนักงานไดป้ฏิบติัตาม
มาตรการเหล่านนัอยา่งต่อเนือง 

4)   ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์  

5)    จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายทีอาจเกิดขึนอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง เพือให้
มนัใจวา่การสาํรวจความเสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

6)     สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงให้เกิดขึนอยา่งต่อเนืองทวัทงัองคก์ร และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล 

7)    จดัให้มีความเห็นทางวชิาชีพจากทีปรึกษาภายนอกเกียวกบัเรืองทีตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้ายของ
บริษทั กรณีทีมีความจาํเป็น 

8)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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(6)   คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งพฒันาเพือความยงัยืนใหม่
ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการที
ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืน 

1)    กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอยา่งยงัยนืทีสอดคลอ้งกับ
การดําเนิน ธุรกิจทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมของบริษัท เพือเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2)   ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน          
สวสัดิภาพในการทาํงานของพนักงาน การพฒันาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและ
พฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพืนทีตงัของบริษทั เพือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันา
เพือความยงัยนื 

3)   กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการ
ดาํเนินการนโยบายพฒันาเพอืความยงัยนื 

4)    ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนให้สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์  

5)   ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
 

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 
1)   การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด     

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที
ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในทีประชุม ให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธาน            
ในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนนัหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ทีได ้ใหก้รรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 
บริษทักาํหนดจาํนวนองค์ประชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ 
ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

2)   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวนิิจฉัยชีขาด
ของทีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรืองนัน ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียง
เป็นเสียงชีขาด 

3)   คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติม          
ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และ
แจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                หนา้ 25/29 

ร่วมประชุมได ้ซึงในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผล        
การดําเนินงานเป็นประจํา หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม          
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย     
5 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อน            
เข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ          
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนนั หากกรรมการท่านใด
ประสงค์ทีจะเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทําได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อน           
วนัประชุมเพอืพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพมิเติมในทีประชุมในวาระเรืองอืนๆ 

5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพอืตรวจสอบระบบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพือใหฝ่้ายบริหาร
และผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมนัใจวา่ระบบการควบคุมทีมีอยูน่นัมีการปฏิบติัจริงอยา่งสมาํเสมอและเป็นไปอยา่ง
เหมาะสม รวมทงัคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการดาํเนินงานทีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน       
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มทีและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี การมีระบบควบคุมภายในทีดี จะช่วยให้บริษทัรับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้ รวมทงัลดความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

ระบบการควบคุมภายในทีบริษทัไดก้าํหนดขึน สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการระบบควบคุมภายในทีกาํหนด
โดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุมด้าน
องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสียง (Risk Management) 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล (Information 
and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

5.10 การบริหารความเสียง 
 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์
ความเสียงทงัจากภายในและภายนอก โอกาสทีจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เพือกาํหนดมาตรการลดความเสียงให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม นอกจากนี ยงัมีการประเมินความเสียงโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพือร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัความเสียงที
อาจเกิดขึน รวมทงัยงัมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอยา่งต่อเนือง 

 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสียง เพือใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง 
รวมทงัผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึงนโยบายในการบริหารความเสียงดงักล่าวไดร้วมถึงมาตรการ
ในการป้องกนัและจดัการกบัความเสียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) คอยดูแล
และติดตามความเสียงตามแผนทีวางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง  ๆดงันี 
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1) การกําหนดแผนการบริห ารความเสียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานห ลักของ 
บริษทั และความเสียงในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ทีอาจเกิดขึน เพอืใหแ้ผนงานการบริหารความเสียงสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเสียงทียอมรับไดข้องกิจการในการดาํเนินธุรกิจ 

2) การจัดการความเสียงตามแผนงานในการบริหารความเสียงข้างต้น แต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบจะได้
จัดลําดับความสําคัญของความเสียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบทีความเสียงดังกล่าวจะมี             
ต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสียงตามมาตรการลดความเสียงดงักล่าว 

3) มาตรการบริหารความเสียงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง ซึงประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพือ
ติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการจดัการความเสียงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการ
ติดตามและสอบทานการจดัการความเสียงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน เพือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามที
บริษทัไดต้งัไว ้

 

นอกจากการบริหารความเสียงตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทังกําหนด
มาตรการในการบริหารความเสียง เขา้เป็นส่วนหนึงในการวดัประเมินผลงานของพนกังาน ทงัในระดบัปฏิบติัการและ
ระดบับริหาร เพือเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึก การฝึกอบรมดงักล่าวจะเน้นในดา้นแนวคิด และหลกัปฏิบติัในการบริหาร
ความเสียงขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้สืบไป 

5.11 การประเมนิคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 

5.11.1     การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทงัคณะ และรายบุคคล 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะและรายบุคคลเป็น
ประจาํทุกปี เพือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทงัยงัมีการพิจารณาทบทวน ประมวล
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าทีของ
คณะกรรมการอนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยจะนําผลการประเมินทีได้ไป
พิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ 

5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจาํ 
ทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน จะประเมินใน
หัวขอ้ทีเกียวกบัโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท 
หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทงัการพฒันาและการฝึกอบรม สาํหรับการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวข้อทีเกียวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
การพฒันาและการฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กับหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้สอบบัญชี และผู ้บริหาร เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาการ
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ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน และเป็นไปตามหน้าที ความ
รับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.11.3 การประเมินประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร
เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ทีเกียวกบัความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน          
และผลปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร การสืบทอดตาํแหน่ง ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 
รวมทงัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพือนาํไปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทน  
 

5.11.4 การประเมนิเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท         
เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ทีเกียวกบัทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทั การปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจดัเก็บเอกสาร การจดัประชุม รวมทงั
การกาํกบัดูแลกิจการ เพือนาํผลการประเมินทีไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการ
บริษทัในการกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ ก.ล.ต. 

5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 การพฒันากรรมการ 

บริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ 
เอกสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการใหม่ รวมทงัการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะ
ของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน       
ดา้นต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจ 
ทงันี คู่มือกรรมการของบริษทั ไดค้รอบคลุมในเรืองต่างๆ ดงันี 

- ขอ้มูลเกียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
- ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
- ภาระหนา้ที และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการจดทะเบียน 
- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 

นอกจากนัน เพือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการ บริษทัยงัสนับสนุนให้กรรมการ 
ทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าทีกรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกียวกบั
กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสียง และสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทงัไดรั้บทราบ
ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ          
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การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพอืพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั
การเพิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึน อีกทงั 
เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า           
ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม
ธุรกิจทีดาํเนินการทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

5.13 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก ผูที้มีคุณวฒิุและประสบการณ์ทีเหมาะสมเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมัติแต่งตงัเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ดงันี 

1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังให้คาํแนะนําแก่กรรมการเกียวกับข้อบังคับของบริษัท และ
กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3) จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงั
ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทังจดัส่งสําเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน  วนัทาํการนับแต่วนัที
บริษทัไดรั้บรายงานนนั 

ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตงัภายใน  วนันบัแต่วนัทีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที และ
คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึงปฏิบติัหนา้ทีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

5.14    การกํากบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการจดัตงับริษทัใหม่ทุกครัง คณะกรรมการบริหารตอ้งนาํเรืองดงักล่าวเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือ
พิจารณาอนุมติั ก่อนดาํเนินการจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตงัผูบ้ริหาร
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม พร้อมทงักาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าว ทงันี  ในกรณีทีมีการแต่งตงั
กรรมการให ม่เพิม เติม ห รือกรรมการว่างลงเพราะเห ตุอืนใดๆ นอกเห นือจากถึงคราวออกตามวาระ  
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาแต่งตงักรรมการดงักล่าว โดยพิจารณาตามความ
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เหมาะสม และรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบต่อไป โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตอ้งรายงานผล
การดาํเนินงานในบริษทัทีตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรือการ
ดาํเนินเรืองทีมีนยัสาํคญัตามทีกาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามทีนโยบายกาํหนดและ
ตอ้งนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้ง
นาํเสนอแผนงานประจาํปี เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมติัแผน หาก
บริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชีแจงต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีทีผล
ประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกาํหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) 
เพือเฝ้าระวงัการบริหารและการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด 

สาํหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษทั
จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีทีบริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในซึงมีความเสียงทีจะทาํให้
บริษทัไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสังให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสําหรับประเด็น
ดงักล่าวทันที ทังนี หากบริษัทย่อยมีการทาํรายการใดๆ ทีตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคบัของบริษทัหรือกฎหมายที
เกียวขอ้ง ซึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย เช่น การเพิมทุน การลดทุน หรือ
การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ เพอือนุมติัแนวทางใน
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยต่อไป       

เมือมีการจดัตงับริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอืนอยา่งมีนยัสําคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิทธิออก
เสียงตงัแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพิมเติมมีนยัสําคญัต่อบริษทั 
คณะกรรมการจะพิจารณาใหจ้ดัทาํ shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอืน ทีมีความชดัเจนเกียวกบัอาํนาจใน
การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพือสามารถใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 

ในกรณีทีบริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึงเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย บริษทัจะปฏิบติั
เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑก์ารทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการทีมีนัยสําคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นตามทีประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนกาํหนด สําหรับการทาํรายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย บริษทัมิไดเ้ขา้
ไปกาํกบัดูแลในเรืองดงักล่าว เวน้แต่บริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทั บริษทัจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทีเกียวโยงกนัตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
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สารจากประธานกรรมการ 

 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยยดึมนัในความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เพือเป็นคู่มือในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ
บริษทัและบริษทัย่อยตงัแต่ปี พ.ศ.  และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง สําหรับคู่มือฉบบันีไดป้รับปรุงโดยใชแ้นว
จริยธรรมธุรกิจทีมีอยูเ่ดิม และปรับปรุงเพิมเติมให้เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม 
รวมทงัพฒันาการในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ซึงบริษทัยดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

 
คณะกรรมการมุ่งหวงัให้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบันี เป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน โดยมี

คณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี พนักงานจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจ หากมีขอ้สงสัยควรปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั  

 
 
 
 
  

                                                                                                            (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 
                                                                                                                  ประธานกรรมการ 

                                                                                           บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพือยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี 
 

1. หลีกเลียงการทาํรายการทีเกียวโยงกบัตนเองทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
2. กรณีทีกรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการทีเกียวโยงกบับริษทั บริษทัจะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัไดก้ระทาํ

กบับุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรือพนกังานผูน้นัจะตอ้งไม่มีส่วนในการพจิารณาอนุมติั 
3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลทีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเรืองการ

ทาํธุรกิจทีแข่งขนักบับริษทั หรือทาํธุรกิจทีเกียวเนือง 
4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซือขายหุน้ของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอืนเพอืประโยชน์

ในการซือขายหุ้นของบริษทั และหลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง  เดือนก่อนการ
เผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลทีสาํคญัทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ระหวา่งทีปฏิบติังานใหบ้ริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้ พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทีถือวา่
เป็นความลบัของบริษทัเพือประโยชน์แก่ผูใ้ดทงัสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน 
ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั เป็นตน้ 
 

โดยหากมีรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการเพือรับทราบถึงรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน ซึงคณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครัง รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและเงือนไข
เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความ
จาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพจิารณารายการทีเกียวโยงกนั กรรมการทีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะไม่อยูใ่นทีประชุม เพือร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทงัในการประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมผูถื้อหุ้น 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี 
 

1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ            
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพอืประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกราย 

2. กาํกับดูแลการดาํเนินงาน เพือให้มนัใจว่าบริษทัมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการทีถูกตอ้งเหมาะสม 
เพือปกป้องและเพมิผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

3. มุ่งมนัในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมนัคง เพือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนทียงัยืนจากการทาํงาน
ทีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการทีดีของบริษทั 

4.  เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลทีจาํเป็นเพอืประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ 
ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนทีถูกตอ้งตามความจริงตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงให้การดูแลและปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. การแต่งตงัและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตงัอยู่บน

พนืฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนนั 
4. ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานในหลายรูปแบบ เช่น 

การจดัสัมมนา ฝึกอบรมอยา่งทวัถึงและสมาํเสมอ ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 
5. หลีกเลียงการกระทาํใดๆ ทีไม่เป็นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมนัคงในหนา้ทีการงานของพนกังาน 
6. กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน    

ผลการดาํเนินงานของบริษทัทงัระยะสันและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
7. จดัใหมี้สวสัดิการทีเหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เงินกูย้มื เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัใหมี้รถรับส่ง การจดัให้มีสถานที
ออกกาํลงักาย (Fitness) รวมทงัส่วนลดในการซือผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกียวกับการทาํงาน ซึงขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกข์ดังกล่าว       
จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงั และกาํหนดวธีิการแกไ้ข เพอืใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ในการทาํงานร่วมกนั 

นโยบายความปลอดภัยในชีวติและสุขอนามยัของพนักงาน  

1. บริษทัจะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมาย 

2. บริษทัจะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวถีิทางเพอืใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติ และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 
3. บริษัทจะดําเนินการเพือควบคุมและป้องกันการสูญเสียอนัเนืองมาจากอุบัติเหตุ อคัคีภัย และความเจ็บป่วย        

อนัเนืองจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัต่อพนักงาน รวมทงัการส่งเสริม
และสร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย           
โดยมุ่งมนัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือวา่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสิงสาํคญัยิง เป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัและพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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จรรยาบรรณของพนักงาน  

บริษทัไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสาํหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ 
Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึงจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไวใ้น
ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัเพอืถือปฏิบติั ดงันี 

 

1. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีบริษทักาํหนด  
2. พนกังานบริษทัตอ้งเคารพและปฏิบติัตามคาํสงัอนัชอบดว้ยกฎหมายและคาํแนะนาํโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

ตลอดจนบุคคลทีบริษทัมอบหมาย 
3. พนกังานบริษทัตอ้งอุทิศตนและปฏิบติัหนา้ทีเตม็ความรู้ความสามารถในงานทีไดรั้บมอบหมาย 
4. พนกังานบริษทัตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั 
5. พนกังานบริษทัตอ้งรักษาเวลาทาํงานและมาปฏิบติังานโดยสมาํเสมอ 
6.  พนกังานบริษทัตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 
7. พนกังานบริษทัตอ้งประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัทีดีตลอดจนศีลธรรมอนัดีงาม 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษทัเชือมนัในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมนัใจอยา่งต่อเนืองให้กบัลูกคา้ ซึงเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั
อยา่งต่อเนือง จึงไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันี 

 

1. มุ่งมนัทีจะจดัหา พฒันาและผลิตสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอเพอืสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2. จาํหน่ายสินคา้และบริการทีมีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาทีเป็นธรรม 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเกียวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเงือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนนัๆ 
4. จดัให้มีกระบวนการทีสามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใชห้รือการให้บริการทีไม่เหมาะสม 

เพือทีบริษทัจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันา
สินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

5. จดัใหมี้บริการหลงัการขายเพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.     รักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
7.   สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัทีจะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัให้

ยงัยนืสืบไป 
 
 
 
 
 



   จริยธรรมธุรกิจ 
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทัปฏิบติักบัคู่คา้ซึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกิจทีสาํคญัประการหนึงดว้ยความเสมอภาค 
และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 
 

1. การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการดงันี 
- กาํหนดระเบียบในการจดัซือ จดัจา้ง และดาํเนินการต่างๆ อยา่งชดัเจน 
- มีการแข่งขนับนขอ้มูลทีเท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  
- จัดทําสัญญาทีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ปฏิบัติตามเงือนไขทางการค้าและสัญญาทีกําหนดไว ้             

และมีความเป็นธรรมกบัผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพือให้มนัใจว่ามีการปฏิบัติตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถว้น         

และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจดัหา 
- จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงือนไขของการชาํระเงินทีตกลงกนั 

2. พฒันาและรักษาสัมพนัธภาพทียงัยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา พบปะคู่คา้อยา่งสมาํเสมอ เพอืแลกเปลียนความคิดเห็น
รวมถึงมีความเชือถือซึงกนัและกนั  

3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา 
4. ไม่กระทาํการโฆษณาทีเป็นเท็จ หรือหลอกลวงใหคู้่คา้เขา้ใจผิด 
5. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี 
6. หลีกเลียงการซือสินคา้และ/หรือบริการกับคู่คา้ทีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ติดตามข่าวสารวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าว 
บริษทัจะหลีกเลียงการซือสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมดงักล่าว อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคูค้า้กบัผูอื้น เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมจากคู่คา้ 

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี 

บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพือสร้างความเชือถือให้กับเจา้หนี โดยบริษทัไดย้ึดหลกั
ปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 

1. ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกบัเจา้หนีไวอ้ยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 
2. หากเกิดกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโนม้ทีจะไม่สามารถชาํระ

หนี หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัจะแจง้ให้เจา้หนีทราบล่วงหนา้เพอืร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
3. กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี 

ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร รับทราบอยา่งสมาํเสมอ 
4. การพจิารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบและเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี โดยยดึหลกัปฏิบติัดงันี 
1. ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการทีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางใหร้้าย 
3. ไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น หรือคู่แข่งทางการคา้ 
4. ไม่แทรกแซง หรือทําการสิงใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการคา้ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบอนัเป็นการสร้าง

ผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ทีอาจเกิดขึน
จากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้ลีย ซึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
จะตอ้งยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี 
 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษทัมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครอง   
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีทาํใหบ้ริษทัสูญเสียความเป็นกลาง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไป
มีส่วนเกียวขอ้งทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัเพอืดาํเนินการดงักล่าว 

2. การบริจาคเพือการกศุลและเงนิสนับสนุน 
บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคมเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ให้กบั    
ชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพือการกุศลซึงตอ้งนําไปใช้สําหรับสาธารณกุศล
เท่านัน รวมทังสนับสนุนเพือธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบ           
ของบริษทั  

3. การรับและให้ของขวญั ทรัพย์สิน ของกาํนัล หรือประโยชน์อืนใด 
การรับหรือการใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา  เพอืแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพ
ทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิงอนัพึงปฏิบติัตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น ของกาํนลั หรือ
ประโยชน์อืนใด  ทีไม่เหมาะสมยอ่มจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ของการเกือหนุน หรือมีพนัธะต่อกนั อนัอาจมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจในการปฏิบัติหน้าที และอาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ในทีสุด ซึงบริษทัไม่สนับสนุนการกระทาํ
ดงักล่าว โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 

1. การรับหรือการใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดอนัอาจสร้างการจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่ชอบธรรม 
- พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพยสิ์น สิงของ หรือประโยชน์อืนใดกับผูห้นึงผูใ้ด            

ทีมีเจตนาเพอืชกันาํ หรือละเวน้การกระทาํทีไม่ถูกตอ้ง 
- การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับ

ทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนนัตอ้งไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย 
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- การใชจ่้ายสาํหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัตาม
สัญญาทางธุรกิจเป็นเรืองทียอมได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล 

- การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดแก่เจา้หน้าทีของรัฐทังในประเทศไทยและต่างประเทศ    
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหน้นัไม่ขดัต่อกฎหมาย  และจารีตประเพณีทอ้งถิน 

 

2. การรับหรือการใหข้องขวญัของทีระลึก 
- ก่อนการรับหรือใหข้องขวญั ของทีระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย  

และข้อบังคบัของบริษทั โดยสิงของหรือของขวญัทีให้แก่กันในหน้าทีการงานควรมีราคาไม่มาก      
และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

- ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของทีระลึก ทีอาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งหนึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรม
ในการปฏิบติัหนา้ที หากจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของทีระลึก ทีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผูที้เกียวขอ้งทางธุรกิจ 
ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 

- เก็บรักษาหลกัฐานการชาํระเงินทีแสดงมูลค่าของขวญั ของทีระลึก เพอืตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
- กรณีทีรับมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน  

สิงของ หรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ ์หรือมาตรฐานทีหน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้
 

3. การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 
- ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที หรือหน่วยงานของรัฐ 
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในแต่ละทอ้งถิน อาจมีเงือนไข 

ขนัตอน หรือวธีิปฏิบติัทีแตกต่างกนั 
- ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือทอ้งถินทีเกียวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทงัในกรณีวา่จา้ง 

เพอืมาเป็นทีปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทั โดยเงือนไขการวา่จา้งเป็นตอ้งโปร่งใส และเหมาะสม  
 

แนวปฏิบัติในการดาํเนินการเกยีวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    
1. กระบวนการในการประเมินความเสียงและการบริหารความเสียง  

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสียงของแต่ละ
บริษทั ซึงรวมความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยูด่ว้ย เพือให้มนัใจวา่ทุกหน่วยงานตอ้งมีระบบควบคุมภายในที
เหมาะสม  ทงัการควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) 
หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในใหดี้ขึน 

2. การป้องกนั 
เพือให้มนัใจวา่ค่าตอบแทนทีให้กบัพนกังานเพียงพอ มุ่งเนน้การสร้างจิตสํานึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการ
ทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสํารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันทีมี
ชือเสียงทังในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสือสาร
โทรคมนาคม และคอมพวิเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน 
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3. การจดัการอบรมและสือสาร  
สนบัสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทักาํหนดให้มีการอบรมพนกังานเพือส่งเสริม       
ความซือสัตยสุ์จริต และแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน 
รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทัผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึงพนักงานทุกคนสามารถเขา้ดูขอ้มูล
ดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซคข์องฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั (www.samarthre.com) 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 
เพือเป็นการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษทัสนับสนุนให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้
เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม โดยจดัให้มีช่องทางสาํหรับผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดใดๆ ทงัผิดหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
บริษทั หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตามทีอยูที่ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samardigital.com)  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป ทงันี 
บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชือ ผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทงัสิน 

5. การกํากบัดูแลและตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรืองการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงาน         
ในรอบปีทีผา่นมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

6. บทลงโทษ 
การกระทาํใดๆ ทีฝ่าฝืนนโยบายนี ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที
บริษทักาํหนดไว ้รวมถึงไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทาํทีผิดกฎหมายดว้ย 

นโยบายการฟอกเงิน 
บริษทัตระหนักถึงความสาํคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทั   

จะยึดมนัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดด้านกฎระเบียบเกียวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  
และทีแกไ้ขเพมิเติมอยา่งเคร่งครัด 

นโยบายด้านภาษี 
บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีกาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี 

.     วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด 

.     ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  

.     ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสียงทีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  
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นโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 
 บริษทัตระหนกัดีกวา่การบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจไดส้าํเร็จอยา่งยงัยนืนนั บริษทัตอ้งมุ่งมนั
ใส่ใจในการดาํเนินธุรกิจทีตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสีย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม ดงันนัเพือให้
ครอบคลุมและตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และพฒันาบริษทัไปสู่การเติบโตอยา่งยงัยืน จะตอ้งมีการพฒันาควบคู่ไป
กบัการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษทัจึงได้
กาํหนดนโยบายพฒันาเพือความยงัยนืดงันี 

1. มุ่งมนัพฒันาองค์กรบนหลกัธรรมาภิบาล โดยกาํกบัดูแลบริษทัในเครือให้ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็น
ธรรม มีการบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆทีมี
อนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื 

2. ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม ตลอดจนพนักงานขององค์กร โดย
กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อทุกฝ่ายในห่วงโซ่ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

3. ส่งเสริมการรักษาสิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่าตลอดจนส่งเสริมให้บริษทัในเครือพฒันาและ
นาํเสนอเทคโนโลยีทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 

บริษทักาํหนดแนวปฏิบติัในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้มดงันี 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 

บริษทัตระหนักอยู่เสมอว่าบริษทัอยู่รอดและเติบโตได้ก็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดังนันเพือธาํรงรักษาไวซึ้ง
สังคมและส่วนรวมทีดี บริษทัจึงไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงันี 

 

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน หรือสิงของแก่กิจกรรมทีธาํรงไวซึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดีในการใหก้ารอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนา
อยา่งสมาํเสมอ   

2. ให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา ตลอดจน
การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

3. ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง  ๆอยา่งสมาํเสมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน 
 

บริษทัไดก้าํหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบติัเพอืเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีใกลชิ้ดกบัชุมชนทีอยูโ่ดยรอบและบริเวณ
ใกลเ้คียง ดงันี 

 

1. การสร้างสัมพันธ์ทีดีกับองค์กร ทังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ําชุมชนในหลากหลายระดับ เพือสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนืและเป็นรูปธรรม  

2. การมอบสิงปลูกสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย ์เพือดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยั  
ของชุมชน เช่น การสร้างทีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางบริเวณหน้าทีทาํการบริษทั  การบริจาคเสือกนัฝนและ          
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เสือสะท้อนแสงแก่ตาํรวจจราจรในพืนทีสถานีภูธรปากเกร็ด และสถานีภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง การบูรณะซ่อมแซมวดัและการบริจาคทาน   
แก่ผูย้ากไร้ในชุมชน 

3. การระดมทุนทรัพยแ์ละสิงของจาํเป็นเพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ       
เพืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีประสบปัญหาอทุกภยั 

4. การปลูกฝังจิตสาํนึกให้แก่พนักงานในองคก์รเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม ผ่านสือ
และกิจกรรมภายในอยา่งต่อเนือง  
 

ความรับผดิชอบต่อสิงแวดล้อม 
 

บริษทั ให้ความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการรักษาสิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาดและ      
รู้คุณค่า ทังการพฒันาและนําเสนอเทคโนโลยีทีส่งผลดีต่อสิงแวดลอ้ม การสนับสนุนโครงการเพือสิงแวดลอ้มต่างๆ และ       
การสร้างจิตสาํนึกให้แก่พนกังานอยา่งจริงจงัและต่อเนือง  เพือสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน โดย
มีการกาํหนดนโยบายดา้นสิงแวดลอ้มใหบ้ริษทัในเครือไดย้ดึถือและปฏิบติัตาม ดงันี 
 

1.  นโยบายในการบริหารจัดการให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม    
การใช ้นาํประปา ไฟฟ้า อุปกรณ์สาํนกังาน และ เชือเพลิงยานพาหนะ เป็นตน้ 

2.  นโยบายในการพฒันาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี  เพือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื  

3.  นโยบายในการปลูกฝังจิตสาํนึกการรักษาสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืนแก่พนักงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่
คุณค่าของบริษทั ผา่นสือเผยแพร่และกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนือง  

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษทัยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนในการดาํเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Right : UDHR) เพือให้มนัใจได้ว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ปลอดจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงเห็นสมควรให้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เพือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน                
ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและผูร่้วมธุรกิจรับทราบนโยบาย เพอืเป็นหลกัใน
การปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั ดงันี 

1. การปฏิบตัต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 

- บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเรืองของเชือชาติ สญัชาติ 
ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา 

- บริษทัไม่สนบัสนุนหรือกระทาํการหรือเกียวขอ้งกบัการกระทาํใดๆ ซึงเกียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานเด็กทีอายุ
ไม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมาย หรือการใชแ้รงงานบงัคบัภายในบริษทั หรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั 

- พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าทีการงานตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สร้างความเสือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
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- บริษทัให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพมิเติมทงัในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสันและระยะยาว 

- การดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- ในการปฏิบัติหน้าทีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีเกียวขอ้งกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ      

เชือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการทาํงานปลอดจากการกดขีข่มเหงหรือการกระทาํทีไม่เป็นธรรม 
- ใหเ้กียรติ และเคารพความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

2.  การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 

บริษทัดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจทีจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ทงัทางตรงและทางออ้มต่อสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียขององคก์ร เช่น พนักงาน ชุมชน คู่คา้ทางธุรกิจ พนัธมิตรธุรกิจ และลูกคา้ ตลอดจนปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อยา่งเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบติั 

3. การจดัให้มีการประเมินความเสียงด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทจะพฒันาและดาํเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือง เพือทีจะระบุประเด็นและ
ประเมินความเสียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลทีไดรั้บผลกระทบ วางแผนและกาํหนด
แนวทางการแกไ้ขและป้องกนั จดัการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและตรวจสอบติดตามผล โดยจดัให้มี
กระบวนการบรรเทาผลกระทบทีเหมาะสม ในกรณีทีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ย 

4. การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เพือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติัตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเพอืเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะทอ้นปัญหาและแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน โดยการส่งจดหมายทาง
ไปรษณียห์รือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ตามทีอยูที่ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartcorp.com) ในส่วนของ 
“ติดต่อเรา” หากมีเหตุการณ์หรือการกระทาํทีเกียวขอ้งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. การตรวจสอบและตดิตามผล 

บริษัทจะตรวจสอบ ติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามกระบวนการ 
ตรวจสอบและติดตาม รวมถึงใหก้ารสนบัสนุน และร่วมมือในการเยยีวยาผลกระทบทีเกิดจากหรือเกียวเนืองกบับริษทั 

6. บทลงโทษ 

ผูที้ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดงักล่าว เป็นการกระทาํผิดจริยธรรมธุรกิจบริษทั ซึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทาง
วินยัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัการทาํงานทีบริษทักาํหนดไว ้นอกจากนีอาจจะไดรั้บโทษทางกฏหมายหากการกระทาํนนัผิด
กฏหมาย 
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นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ 

     บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัเกียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ โดยบริษทัมีแนวทางในการ
ดาํเนินการเกียวกบัเรืองดงักล่าว ให้พนกังานทุกคนลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ และ
การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ 
และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน เพือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ทีละเมิดลิขสิทธิ 
หรือไม่เกียวขอ้งกบัการทาํงาน 

การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั 
เพือสร้างความยงัยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ              
และโปร่งใส และไดจ้ดัให้มีช่องทางสาํหรับผูม้ีส่วนได้เสียสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน อนัเป็นประโยชน์และ
สร้าง มูลค่ าเพิ มให้ กับ บริษัท ได้ โดยการส่งจดห มายท างไปรษ ณี ย์ตามที อยู่ ที ได้แจ้งไว้บน เว็บ ไซ ต์ของบ ริษัท              
(www.samartdigital.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 

 

 ส่งจดหมายถึง: ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
99/2 หมู่ 4  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 34  ถนนแจง้วฒันะ  
ตาํบลคลองเกลือ  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 

หรือส่ง e-mail ไปที: InternalAudit@samartdigital.com 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะห์ขอ้มูลตาม
ขนัตอนและวธีิการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป 

ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” 

บริษทัยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยไดส้นับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หากพบการกระทาํ
ใดๆ ทีผิดหลกัธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทั  ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั รวมทังกรณีทีถูกละเมิดสิทธิ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดังกล่าวแก่
บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานทีเกียวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรืองแจ้งเบาะแสทีบริษัท       
กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั โดยหากมีการระบุชือและนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์กบั
บริษทัมากขึน เพอืความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอขอ้มูลเพมิเติม 
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ขันตอนดาํเนินการตรวจสอบวเิคราะห์ข้อมูล 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบเบืองตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทังจากพยานเอกสารและ

พยานบุคคล เมือเห็นวา่มีมูลการกระทาํผิด ให้เสนอเรืองต่อประธานกรรมการบริหาร ดเพอืพจิารณาตงัคณะกรรมการสอบสวน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย ห ัว ห น ้า ง า น ห รื อ ต ัว แ ท น จ า ก ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น              
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานตน้สังกดั มีหนา้ทีรับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกียวกบัการกระทาํ
ผิด รวมทงัรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมด เพอืใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบทีมีต่อบริษทั 

คณะกรรมการสอบสวนเสนอผลการสอบสวนใหป้ระธานกรรมการบริหาร เพือพิจารณาสังการให้ดาํเนินการและ
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

ทงันี บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแก่ผูใ้ดทงัสิน 



 

 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการ 
 
 
 

 
 
 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 
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กฎบัตรคณะกรรมการ 
 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีสําคญัของบริษทั และกาํกบัดูแล 
การบริหารจดัการให้มนัใจวา่ฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามทีกาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการตอ้งปฏิบติั
หน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซือสัตยสุ์จริตเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย      
ทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2.  องค์ประกอบ 
1) คณะกรรมการให้มีจาํนวนตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5  คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่า 

กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
2) คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และตอ้งไม่นอ้ยกวา่    

 คน 
3) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึง

หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3.  คุณสมบัติ 
คุณสมบัติของกรรมการ 
1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมทงัทีแกไ้ขเพิมเติม) 

หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทั  

2) เป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น       
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพอืประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

3) มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 
4) เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ    

ของบริษทั 
5) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
6) เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการไดอ้ยา่งเต็มที 
 
 
 
 
 
 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม         

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระ    
รายนนัๆ ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ        
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั
เป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็นบิดามารดา           
คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม  
หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นทีมีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม     
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือ   
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน            
ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั 
ซึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึงตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทั หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํ
รายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม สาํหรับการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปี
ก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผูส้อบบัญชี      
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่     
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา             
ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ           
ทางวิชาชีพนันด้วย เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง              
เป็นกรรมการ   

7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็น
ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

4.  ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1) ปฏิบติัหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต และดูแลให้การดาํเนินงานของบริษัท 

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือ
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงักาํกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย และกลยทุธ์ทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) กาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการนาํนวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัเพือเพิมโอกาสทางธุรกิจ รวมทังกาํหนดให้มีการสือสารให้ทุกคน        
ในองคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาํปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร          
การควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ     
ชุดย่อย ทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั และ
พิจารณาแต่งตงักรรมการในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอืนใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่
วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตนแทน 

6) พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย เพือดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบาย      
ทีกาํหนดไว ้และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7)    พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร รวมทงัติดตาม
ดูแลให้ประธานกรรมการบริหาร ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

8)    พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รวมทงัติดตามดูแลให้
เลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

9)    พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมทงัเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10)   จดัใหมี้การทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพอืเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 
เป็นไปตามกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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11)   พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทีเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12)   จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงัดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง  

13)   กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้เชือมนัได้ว่าบริษทัไดมี้ความรับผิดชอบ     
ต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14)   มีหน้าทีในการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลทีเกียวขอ้งไม่วา่โดยตรง 
หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

15)   กาํกับดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

16)   สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  
17)  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้บริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ทีประชุม

ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 
18)  พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
19)  พิจารณาอนุมติัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
20)  จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
21)  ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนืองเพือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษทั 
22)  กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

5.   หน้าทแีละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1)    การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มนัใจไดว้า่การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2)    การดูแลใหม้นัใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรมและการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี 
3)    การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบริหาร และมีมาตรการทีดูแลให ้   

เรืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4)    การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญกัน          

อยา่งรอบคอบโดยทวักนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
5)   การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 
 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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6.  วาระการดาํรงตําแหน่ง 
1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง  ใน  โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับ     
เสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2)  กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  วาระ เว ้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิง และ       
การดํารงตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

7.    การประชุม 
1)   การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมด จึงจะครบเป็น      

องค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้หากมีรองประธานกรรมการ
อยู่ในทีประชุม ให้รองประธานกรรมการทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี    
แต่ไม่อยูใ่นทีประชุมนนัหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทีเป็น
ประธานในทีประชุม 
บริษทักาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู ่
ไม่นอ้ยกวา่  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

2)   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุม     
ให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการทีมีส่วนได้เสียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ทังนี ในกรณีที
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

3)   คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็น            
โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจัดส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
กาํหนดการดงักล่าว เพอืใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึงในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนด
วาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือ   
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย     
5 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม               
โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่
ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนนั หากกรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรืองเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถ
กระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพมิเติมในทีประชุม
ในวาระเรืองอืนๆ 

 
 
 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงได้
กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมี
คุณสมบติัทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบเพมิขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนในเบืองตน้ แลว้นาํขอ้มูลทีไดเ้สนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น
เพืออนุมติั ทงันี บริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 

9.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ทงัคณะและรายบุคคล 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี       
เพือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนประมวล
ขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยจะนาํผลการประเมินทีไดไ้ปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ 

10.  การรายงาน 
คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที ผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าทีของ
คณะกรรมการในรอบปีทีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี 

 



 
 
 
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบบัปรบัปรุงซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ ครงัที 2/2565  เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 
บทนํา   

  
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทําขึนเพือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเขา้ใจเกียวกับวตัถุประสงค ์
องค์ประกอบ คุณสมบติั อาํนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ ในการสนับสนุนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที โดยเฉพาะในด้าน
กระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสียง และการปฏิบติั
ตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของบริษทั เพือให้มนัใจวา่บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีประสิทธิภาพปราศจากการขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงทีเพียงพอ เพอืประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า
เทียมกนั มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงักฎหมายอืนทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ  
 
 ดงันัน คณะกรรมการตรวจสอบควรศึกษาและปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในกฎบัตรฉบับนีอย่างเคร่งครัด  เพือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
 
           กฎบตัรฯ ฉบบันีไดรั้บการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้          
 
 
 
             (ดร. โชติวทิย ์ ชยวฒันางกรู) 

                               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยของคณะกรรมการ ซึงเป็นเครืองมือหรือกลไกทีสาํคญั เพือให้มนัใจวา่
บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการและเพิมความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และสามารถแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอือโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพือจดัการ
ความเสียงทีอาจเกิดขึนและเพือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ
ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง ซึงจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชือถือ การจัดตงัคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวงั
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพมิมูลค่าใหบ้ริษทัในดา้นต่างๆ ดงันี 

1)   ความเชือมนัและความน่าเชือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินทีไดรั้บการเผยแพร่ 
2)   ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการทีเพิมมากขึน โดยคณะกรรมการจะคาํนึงถึงความรับผิดชอบ

ของตนเองต่อ 
 การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
 การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
 การจดัการและการควบคุมความเสียงทางธุรกิจ 
 การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสม 
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 การทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้เกียวขอ้ง 

3)   แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดนอ้ยลง โดยมอบหมายอาํนาจทีเกียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี จะเอือโอกาสให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ     
ในดา้นลึกและเพมิประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในดา้นอืน ๆ 

4)   ปรับปรุงหนา้ทีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสือสารระหวา่งคณะกรรมการ    
ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

5)   เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทีสูงขึน 

6)   เสริมสร้างให้ผูส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา
ในกรณีทีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7)   เพิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึน 
8)   เพิมความแข็งแกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 
9)   เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการเกียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบทีถูกกาํหนดไว ้ 

 
 
 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                หนา้ 2/7 

 

2.    องค์ประกอบ 
1)  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอย่างน้อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย      

ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2)  คณะกรรมการเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
3)  เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดทีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ 

มีผลทาํให้จาํนวนสมาชิกนอ้ยกวา่จาํนวนทีกาํหนดคือ 3 คน คณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตงั
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัทีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพอืใหเ้กิด
ความต่อเนืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการดาํรงตําแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่การดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้
ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู ้ถือหุ้น                   
ของบริษทัดว้ย  

4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
1)    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทาํหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกียวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสาร       
การประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2)   ในการแต่งตงัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ในการปฏิบติังานขา้งตน้ รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ทีเพือช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

5.  คุณสมบัติ 
1.    กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนดไว้

ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดงันี 
2.1   คุณสมบัติทวัไป: กรรมการตรวจสอบต้องมคุีณสมบัติเป็นกรรมการอสิระดงัน ี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย  บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า      
2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
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ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ     
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึง       
พฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง 
ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใด     
จะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม 
สาํหรับการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงาน     
สอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม           
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า    
2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน       
ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ    
บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.2   คุณสมบตัเิฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะดงันี 
1)   ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท     

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม    
ของบริษทั 

2)   ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
3)   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีไดรั้บ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4)   มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่าง          
เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นรายงาน
ประจาํปีวา่กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบ รายนนัตอ้ง
ระบุคุณสมบัติดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่งต่อ    ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

6.  ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชือถือไดแ้ละทนัเวลา  
2)   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอ
แต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการ
ตรวจสอบภายใน  

3)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบอตัรากาํลงั และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบใน
ส่วนทีมีนยัสาํคญั  

4)  สอบ ท าน ให้ บ ริษัท ป ฏิ บั ติตามกฎ ห ม ายว่าด้วยห ลักท รัพ ย์แ ละตลาดห ลักท รัพ ย์ ข้อกําห น ดของ                     
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5)  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเลิกจา้งผูส้อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพอืประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้  

6)  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย       
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

7)  พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. รวมทงักฎหมายทีเกียวขอ้ง
ซึงมีผลบังคบัใช้กับบริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทังนี เพือให้มนัใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล         
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูล      
อยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9)    ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
10) มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกียวขอ้ง เพือให้ไดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายในขอบเขตอาํนาจ

หนา้ที 
11)  มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่

เหมาะสม โดยบริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 
12)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ   

 

6.2 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ในขณะ
ทีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการทงัคณะ 

7.    การประชุม 
7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครังมี
การกาํหนดวนั เวลา สถานทีและวาระการประชุมอยา่งชดัเจน และจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพือให้มีเวลาในการพิจารณาเรือง
ต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพมิเติม เพอืพิจารณาเรืองต่างๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย  

 

7.2   จํานวนครังการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง เพือให้การ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 

7.3   องค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเพือนาํเสนองาน และอาจ
เชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  

 

7.4   การลงคะแนนเสียง 
มติทีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนนั
ตอ้งไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรืองนนั และในการลงคะแนนหากปรากฏวา่มีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ให้ประธาน 
ในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีก 1 เสียงเป็นเสียงชีขาด 

 

7.5  รายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซึงรายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้งนาํส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเด็นทีมีสาระสาํคญัตามทีไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการ พร้อมทังแจง้เรืองทีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรือให้ติดตาม
ผลคืบหนา้กบัเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.   การรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที    
อืนใดทีไดรั้บมอบหมายต่อคณะกรรมการ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาํคญัต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้น
และผูล้งทุนทัวไป เนืองจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และทาํใหค้ณะกรรมการมนัใจไดว้า่ฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการ 
1)  รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีทาํเป็นประจาํ เพอืคณะกรรมการจะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่างๆ 
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 สรุปรายงานกิจกรรมทีทาํระหวา่งปี 
 รายงานเกียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 รายงานอืนใดทีเห็นวา่คณะกรรมการควรทราบ 

 

2)  รายงานสิงทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้ันเวลาในการปฏิบัติหน้าทีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบ  
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน             
ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพอืดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ขอ้สงสัยหรือขอ้สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบ     

การควบคุมภายใน 
 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎห มายว่าด้วยห ลักท รัพ ย์และตลาดห ลักท รัพ ย์ ข้อกําห นดของ              

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 รายงานอืนใดทีเห็นวา่คณะกรรมการควรทราบ 

 

8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
หากผูส้อบบญัชีของบริษทัพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึงรับผิดชอบในการดาํเนินงาน
ของบริษทั ไดก้ระทาํความผิดตามทีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และ     
ไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเกียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบในเบืองต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ           
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีของบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ 

 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและ    
ผลการดาํเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการ และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข      
เมือครบกาํหนดเวลาทีกาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแก้ไข
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งรายงาน    



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สิงทีพบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย ์               
แห่งประเทศไทย  

 

8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไป 
รายงานกิจกรรมทีทาํระหว่างปีตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึงรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท รายงานดังกล่าว
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี 
1) ความเห็นเกียวกับความครบถว้น ถูกตอ้ง และเชือถือได้ของกระบวนการจัดทาํ และเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ทางการเงินของบริษทั 
2) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
3) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
4) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร 
8) รายงานอืนใดทีเห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.  การประเมินผล 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทําแบบประเมินตนเอง             
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอืนทีเหมาะสม เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยงิขึนและบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้



 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
 
 

          
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบบัปรบัปรุงซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ ครงัที 2/2565  เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 

 
 



   กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
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      กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

1.    วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารจดัตงัขึนเพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษทัให้เป็นไปตาม        
กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และคาํสงัใด ๆ รวมทงัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีกาํหนดไวภ้ายใตก้รอบทีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 คน ซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการ โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัทีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทงันี คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตงัสมาชิกทีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร  

3.  วาระการดาํรงตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก
กรรมการและผู ้บริหารจํานวนหนึงของบริษัททีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง                
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  

4.   ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1)     กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และ         

อาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัต่อไป 
2)       กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทงัทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั 

และบริษทัยอ่ย เพอืใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้  
3)    ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัทีไดก้าํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที

คณะกรรมการมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทั ก่อนเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา

อนุมติัต่อไป 
5)     กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผูบ้ริหาร

ร่วมกับประธานกรรมการบริห าร และเสนอคณ ะกรรมการสรรห าและกําหนดค่าตอบแทนเพือพิจารณ า                        
ใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการเพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป  

6)    พิจารณาบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง และรายงานให้คณะกรรมการ
รับทราบต่อไป 

7) มีอาํนาจในการทํานิติกรรมการผูกพนับริษัทตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทั      
เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

8)     รายงานผลการปฏิบติังานทีสาํคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการรับทราบเป็นประจาํ 
9)     ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  
10)   ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  



   กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
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5. การมอบหมายอาํนาจ 

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนัน จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือ     
มอบอาํนาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการ            
ทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทั หรือ
บริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาและอนุมติั
รายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด  

6.   การประชุม 
1) คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง  
2)   วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
3)  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่กึงหนึงจึงจะครบเป็นองค์ประชุม     

ในกรณีทีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีไดใ้หก้รรมการบริหารซึงมาประชุม
เลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

4)  มติทีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม กรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย
ในเรืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุม     
ออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

7.    การรายงาน 
คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าทีต่อคณะกรรมการโดยสมาํเสมอ และจดัทาํรายงานการทาํหนา้ที     
ในรอบปีทีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี 
1) จาํนวนครงัในการประชุม 
2) จาํนวนครงัทีกรรมการบริหารแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3) ผลการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัรทีกาํหนดไว ้
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กฎบัตรคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการจัดตงัขึนเพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกาํหนดนโยบายด้านกํากับดูแล       
ใหบ้ริษทัมีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการ ดาํเนินงานและปฏิบติัตามนโยบายเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2.   องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจาก
กรรมการจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ ทังนี คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระทีมี
คุณสมบติัเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
คุณสมบติัของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีดงันี 
1)    เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศ

ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ทีแก่บริษทัได ้
2)   มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมทงัทีแกไ้ข

เพิมเติม) และไม่ มีลักษณ ะขาดความน่าไว้วางใจตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับห ลักทรัพ ย์และ                   
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

3) ไม่เป็นบุคคลซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์ของตนหรือผูอื้น เวน้แต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมคณะกรรมการทราบก่อน           

ทีจะมีมติแต่งตงั 

3.   วาระการดาํรงตําแหน่ง 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน         
จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญั          
ผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

4.   หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
1)    กาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริษัท จัดตงัขึน รวมทัง

ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมาย
ทีเกียวขอ้ง 

2)    กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชนั  
3)   กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พงึปฏิบติัทีสาํคญัๆ ของบริษทั ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
4)    ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอยา่งสมาํเสมอ 
5)    เสนอแนะข้อกําหนดทีเกียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติทีดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานของบริษทั 



   กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
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6)   ดูแลให้นโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนือง และเหมาะสม 
7)   ทบทวนหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
8)   รายงานต่อคณะกรรมการเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะเพอืแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
9)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.  การประชุม 
1)    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง 
2)    วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการล่วงหนา้ก่อน

การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพือใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ เวน้แต่เป็น
กรณีจาํเป็นเร่งด่วน  

3)    ในการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้       
ให้กรรมการกาํกบัดูแลกิจการซึงมาประชุมเลือกกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนใดคนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธาน       
ในทีประชุม 

4)    มติทีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม กรรมการทีมี
ส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

6.   การรายงาน 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ทีต่อคณะกรรมการโดยสมาํเสมอ และจดัทาํรายงาน
การทาํหนา้ทีในรอบปีทีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี 
1)   จาํนวนครงัในการประชุม 
2)   จาํนวนครงัทีกรรมการกาํกบัดูแลกิจการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3)   ผลการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัรทีกาํหนดไว ้
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1.   วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจดัตั้งข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั รวมทั้ ง
พิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอความเห็น              
ต่อคณะกรรมการ  

2.    องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 คน โดย
เลือกจากกรรมการจํานวนหน่ึงของบริษัท และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 
คุณสมบติัของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
1)    เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัได ้
2)    มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง       

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะขาดความน่าไวว้างใจตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ   
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

3)   ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3.   วาระการดาํรงตําแหน่ง 
กาํหนดใหก้รรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยใหก้รรมการท่ีอยู่
ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการ สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีท่ีตาํแหน่ง
ว่างลงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ 
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

4.   หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1)   สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการ เพื่อ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีตาํแหน่งวา่งลง
เน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 

2)    สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างลง เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุม



          กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้งกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกในการสืบทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูง 

3)   กาํหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

4)   กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่วา่จะอยูใ่นรูปเงินสด 
หลกัทรัพย ์หรืออ่ืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมาย รวมทั้งผลการดาํเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัต่อไป 

5)   ทบทวนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์  

6)   ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

5.    การประชุม 
1)    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ย

ปีละ 2 คร้ัง   
2)    วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน 

3)  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า       
ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ     
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

4)    มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี      
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

6.   การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการโดยสมํ่าเสมอ และ
จดัทาํรายงานการทาํหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1)   จาํนวนครั้ งในการประชุม 
2)   จาํนวนครั้ งท่ีกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3)     ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง 
 

 

 

          
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบบัปรบัปรุงซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ ครงัที 2/2565  เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2565) 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1.    วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารความเสียงจดัตงัขึนเพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหาร
ความเสียงทีเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกาํกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร
จดัการความเสียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย  คน โดยเลือกจาก
กรรมการของบริษทั ทงันี คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตงัสมาชิกทีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารความเสียง 
คุณสมบติัของกรรมการบริหารความเสียงมีดงันี 
1)    เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชียวชาญในดา้นธุรกิจของบริษทั รวมถึงมีความซือสัตย์

สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าทีแก่
บริษทัได ้

2)     มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง          
ทีแก้ไขเพิมเติม) และไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ    
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

3)   ไม่เป็นบุคคลซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น
หุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพอืประโยชน์ของตนหรือผูอื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนทีจะ
มีมติแต่งตงั 

3.  วาระการดาํรงตําแหน่ง  
คณะกรรมการบริหารความเสียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษัท เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริหารความเสียงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

4.   หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 
1)   กาํหนดทิศทางธุรกิจทีชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสียงทีสาํคญั พร้อมทงักาํหนดกลยทุธ์ใน

การบริหารความเสียงนนัและระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) 
2)   กาํหนดนโยบายของการบริหารจดัการความเสียง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ เพือพิจารณาอนุมติัให้ใช้เป็น

แนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทงันี ตอ้งครอบคลุมความเสียงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี 
1. ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) 
2. ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 
3. ความเสียงดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
4. ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 



   กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง 
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3)   กาํกบัดูแลให้มนัใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอยา่งทวัถึงและพนักงานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านนั
อยา่งต่อเนือง 

4)   ทบทวนหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  
5)    จดัใหมี้การประเมินและทบทวนความเสียหายทีอาจเกิดขึนอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง เพอืให้มนัใจวา่การสาํรวจ

ความเสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกิจ 
6)     สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสียงให้ เกิดขึนอย่างต่อเนืองทัวทังองค์กร และสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 
7)    จดัให้มีความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอกเกียวกบัเรืองทีตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั กรณีทีมี

ความจาํเป็น 
8)     ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

5.   การประชุม  
1)   คณะกรรมการบริหารความเสียงจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง 
2)   วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสียงล่วงหน้า

ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพือให้กรรมการบริหารความเสียงไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่
เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน 

3)   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงจึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการบริหารความเสียงไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีไดใ้ห้
กรรมการบริหารความเสียงซึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสียงคนใดคนหนึงทาํหน้าทีเป็นประธาน   
ในทีประชุม 

4)   มติทีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียงจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม กรรมการ
ทีมีส่วนได้เสียในเรืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทังนี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

6.   การรายงาน  
คณะกรรมการบริหารความเสียงจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าทีต่อคณะกรรมการโดยสมาํเสมอ และจดัทาํรายงาน
การทาํหนา้ทีในรอบปีทีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี 
1)   จาํนวนครังในการประชุม 
2)   จาํนวนครังทีกรรมการบริหารความเสียงแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3)   ผลการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัรทีกาํหนดไว ้



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

 
 

          
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 
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กฎบัตรคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

1.    วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการ ในการกาํหนดนโยบายงานดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดลอ้มของบริษทัทีเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกาํกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการพฒันาดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้มโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

2.  องค์ประกอบและคณุสมบัต ิ 
คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตังคณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืนประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจาก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ ทงันี คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตงัสมาชิกทีมี
คุณสมบติัเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยนื 
คุณสมบติัของกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนืมีดงันี 
1) เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชียวชาญในดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึงมีความซือสัตย์

สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพยีงพอทีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ทีแก่บริษทัได ้
2) มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีแกไ้ข

เพิมเติม) และไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 

3)  ไม่เป็นบุคคลซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน 
หรือกรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั    
ไม่วา่จะทาํเพอืประโยชน์ของตนหรือผูอื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

3.   วาระการดาํรงตําแหน่ง  
คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน             
จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งพฒันาเพือความยงัยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นประจําปี ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตาํแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่ง              
อีกวาระหนึง 

 4.   หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
1)    กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอยา่งยงัยืนทีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทงัใน

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้มของบริษทั เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
2)   ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการดา้นแรงงานและพนกังาน สวสัดิภาพในการทาํงานของ

พนกังาน การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน และการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพืนทีตงัของบริษทั 
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยนื 

3)   กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบาย
พฒันาเพอืความยงัยนื 

4)    ทบทวนหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนืใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  
5)   ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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5.    การประชุม  
1) คณะกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนืจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง 
2) วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนืล่วงหนา้ก่อน

การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพือใหก้รรมการพฒันาเพอืความยงัยนืไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณี
จาํเป็นเร่งด่วน 

3) ในการประชุมคณะกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้     
ให้กรรมการพฒันาเพือความยงัยืนซึงมาประชุมเลือกกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืนคนใดคนหนึงทาํหน้าทีเป็น
ประธานในทีประชุม 

4) มติทีประชุมของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม กรรมการ 
ทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน 
ในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

6.   การรายงาน  
คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ทีต่อคณะกรรมการโดยสมาํเสมอ และจดัทาํรายงานการทาํ
หนา้ทีในรอบปีทีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี 
1)   จาํนวนครังในการประชุม 
2)   จาํนวนครังทีกรรมการพฒันาเพอืความยงัยนื แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3)   ผลการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัรทีกาํหนดไว ้

 
 


