การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีว่าการกํากับดูแลกิจการทีดี เป็ นปั จจัยพืนฐานสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เกิด
ความโปร่ งใส เพิมความน่าเชือถือให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูเ้ กียวข้องทุกราย ตลอดจนเป็ นการเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั
อันจะส่ งผลให้เกิดการเติบโตของกิจการอย่างยังยืน ดังนัน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
ของบริ ษทั ที เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิ จ เพื อให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานของบริ ษ ัท ได้ยึดถือ ปฏิ บัติ ภายใต้น โยบายการบริ ห ารองค์ก รที ดี มีความรั บผิ ดชอบต่ อ
ผูเ้ กียวข้องทางธุ รกิจทังพนักงาน ลูกค้าและผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนการเกื อกูลสังคมอย่างจริ งจัง นอกจากนี บริ ษทั ยังได้มีการทบทวนนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างสมําเสมอให้มีความเหมาะสม รวมทังได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.samartdigital.com
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ซึ งเป็ นหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) ทําหน้าทีดูแลให้บริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.
บริ ษทั มหาชน รวมทังกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึ งผลจากความตังใจจริ งในการดําเนิ นการเกียวกับการกํากับดูแลกิจการเพื อความยังยืน ทําให้
ในปี 2560 ทีผ่านมา บริ ษทั ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบี ยนประจําปี 2560 “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ งเป็ นคะแนน
ระดับสูงสุด และติดอันดับ Top Quartile ติดต่อกันเป็ นปี ที 8
ในปี 2560 ก.ล.ต. ได้ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ Corporate Governance Code: (CG Code) เพือเป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งป็ นผูน้ าํ หรื อผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดขององค์กรนําไปปรับใช้ในการกํากับดูแลกิจการให้กิจการมีผลประกอบการที
ดีในระยะยาว น่าเชือถือสําหรับผูถ้ ือหุน้ และคนรอบข้าง เพือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยังยืนตรงกับความมุ่งหวังของทังภาครัฐ
ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดังนัน เพื อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บตั ิตามแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลในปี [\]^ ของ กลต.
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ทาํ การประเมินตนเองเกียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เทียบกับ CG Code เพือพิจารณานําหลักปฏิบตั ิ
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ ษทั ก่อนนําเสนอทีประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการต่อไป

. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมความโปร่ งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
และความเชื อมันให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ น และผูเ้ กี ยวข้อ งทุ กราย จึ ง ได้จดั ให้มีน โยบายเกี ยวกับการกํากับ ดู แลกิ จการที เป็ นลายลักษณ์ อ ัก ษร
ทังภาษาไทยและอัง กฤษตังแต่ ปี 2548 รวมทังได้เผยแพร่ ไว้บ นเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ที www.samartdigital.com เพื อให้ พ นั กงานบริ ษทั และ
บุคคลภายนอกได้รับทราบถึ งนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที ดี ของบริ ษทั ซึ งนโยบายดังกล่าวให้ความสํา คัญต่อระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ ้น ภายใต้กรอบ
ข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ซึ งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี ทังนี นโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั สอดคล้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต. ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง
ที 1/2561 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี

หมวดที 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นนันจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรื อ
ชาวต่างชาติ โดยบริ ษทั มิได้กีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถติดต่อสื อสารระหว่างกัน
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ในปี 2560 สิ ทธิตา่ งๆ ทีผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับมีดงั นี
• สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซื(อ ขาย หรื อโอนหุ้น
บริ ษทั ได้แต่งตังให้บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้าทีเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั เพื ออํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินการเกียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
• สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่ งคําถามล่วงหน้ า
บริ ษทั ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ื อหุ ้นตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี และเพื อปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกับที กฎหมาย
กําหนด จึ งมีนโยบายให้สิทธิf แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้นเพื อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่งคําถามเกียวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระทีต้องการนําเข้าทีประชุม หรื อคําถามทีต้องการให้ตอบ
ในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดื อนก่อนวันสิ นสุ ดรอบปี บัญชี ตงแต่
ั วนั ที 29 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป โดยกําหนดให้การ
เสนอวาระการประชุ มสิ นสุ ดวัน ที 31 มกราคม 2561 การส่ งคําถามสิ นสุ ดก่ อนวัน ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2561 บริ ษัทได้แจ้ง
ช่องทางและช่ วงเวลาในการรับเรื องให้ผูถ้ ือ หุ ้นทราบผ่านทางระบบข่า วของตลาดหลักทรั พย์ฯ เมื อวัน ที 29 กันยายน 2560 และแสดง
รายละเอียดขันตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทังการเสนอคําถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในส่ วนของนักลงทุนสัมพันธ์
ภายใต้หวั ข้อ “การส่งคําถาม และเสนอวาระล่วงหน้าหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
• สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่าเที ยมกันของผูถ้ ื อหุ ้น ในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉัน ทะให้บุคคลอืนเข้าประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม รวมทังการแสดงความคิดเห็นและซักถามในทีประชุม เพือเป็ นการ
อํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ได้กาํ หนดวัน เวลา และสถานทีในการประชุมที สะดวกต่อการเดิ นทาง
และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า
ในปี 2560 บริ ษทั มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น [ ครัง คือการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2560
จัดขึนเมือวันที 25 เมษายน 2560 และวันที 27 กันยายน 2560 ตามลําดับ ที โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลักสี
ดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นสถานที ที สะดวกในการเดิ น ทาง สามารถรองรับ ผูถ้ ือหุ้นที มาเข้าร่ วมประชุม และบริ ษทั ได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้รับผลประเมิ นคุณ ภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ซึ งประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย ในระดับ “ดีเยียม” นอกจากนี ผูถ้ ือหุน้ ได้รับสิ ทธิ ตา่ งๆ ในการเข้าร่ วมประชุมดังนี
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 บริ ษทั ได้แจ้งกําหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรั พย์ฯ ล่วงหน้า 54 วัน ก่อนวันประชุ ม และได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมพร้ อมเอกสารประกอบ รวมทังรายงานประจํา ปี ไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุน้ ” ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุ ม 36 วัน เพื อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ ้ นได้มีเวลาในการศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพี ยงพอ หลังจากนัน บริ ษัท ได้
มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อนัดประชุม
ในรู ปแบบเอกสารทีมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับที ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 26 วัน ซึ งมากกว่าทีกฎหมายกําหนด
โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละวาระ การลงมติ กฎเกณฑ์ และ
วิธีการในการเข้าร่ วมประชุม พร้อมทังแนบเอกสารที เกียวข้องที มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น
นอกจากนี ได้ประกาศหนังสื อนัดประชุ มลงในหนังสื อพิ มพ์รายวันติ ดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ตามที
กฎหมายกําหนด
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สํา หรั บ นัก ลงทุ น สถาบัน เพื อเป็ นการอํา นวยความสะดวกในการเข้า ร่ วมประชุม บริ ษ ัท จะพยายามติ ด ต่ อ กับ นัก ลงทุ น สถาบัน เพื อ
ประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทังนี เพือความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
วันประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษัทกําหนดให้มีขนตอนในการประชุ
ั
มอย่า งถูกต้องตามกฎหมาย และคํานึ งถึ งความสะดวก สิ ทธิ และความเท่าเที ยมกัน ของผูถ้ ื อหุ ้ น
เป็ นหลัก ซึ งในการลงทะเบี ยนเพื อเข้าร่ วมประชุ ม บริ ษ ทั ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที และเทคโนโลยีทีเหมาะสมและเพี ยงพอเพืออํานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชัวโมง โดยได้นาํ ระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน
เพื อความรวดเร็ วในการแสดงผล ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 กรรมการของบริ ษทั ทังหมดรวม 7 ท่านได้เข้าร่ วมประชุม
นอกจากนี ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อย ผูบ้ ริ ห าร รวมทังผูต้ รวจสอบบัญ ชี ได้เข้าร่ วมประชุ ม เพื อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ซักถามใน
ทีประชุม โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม ได้แนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมประชุม แจ้งจํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม ทังทีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวนหุน้ ทังหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยงให้ทีประชุมทราบ ซึ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2560 มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทังสิ น 126 ราย โดยแบ่งเป็ นมาด้วยตนเอง 26 ราย และมอบฉันทะ 100 ราย นอกจากนัน
เพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุน้ เพือเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุม และได้
ชีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ้น ทีเข้าร่ วมการประชุมทราบก่อนเริ มประชุม รวมทังได้แจ้งผลของการเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอเรื องเพื อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และการส่ งคําถามล่ วงหน้าก่อ นการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2560
นอกจากนี กรรมการทีเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้แจ้งความประสงค์งดออกเสี ยงในวาระที ตนมีส่วนได้เสี ย ต่อจากนัน ประธานกรรมการได้
ดําเนิ นการประชุ มเรี ยงตามวาระที ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ มวาระอื นนอกเหนื อจากที ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
บริ ษทั จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และได้แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับการลงมติ
อนุมตั ิในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสี ยง พร้อมทังเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพี ยงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ น และซัก ถาม ทังใน
เรื องทีเกียวข้องกับวาระการประชุมและเรื องการดําเนินงานของบริ ษทั โดยคณะกรรมการได้ตอบคําถามของผูถ้ ือหุ ้นอย่างครบถ้วน รวมทัง
ได้มีการบัน ทึ กประเด็น ซั กถาม และข้อคิ ดเห็ น ที สํา คัญ ไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนัน หลังจากการประชุ มเรี ยบร้ อ ยแล้ว
ประธานทีประชุมได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
ภายหลังการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้มีการแจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ เสร็ จสิ น ภายในวันเดี ยวกันกับวันประชุม
โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทังทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระ และได้จดั ทํารายงานการประชุมทีระบุรายชื อ
กรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุม คําชี แจงที เป็ นสาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรื อข้อคิดเห็ นโดยสรุ ปอย่างครบถ้วน
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้องภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทังเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
• สิทธิในการเลือกตั(งและถอดถอนกรรมการ รวมทั(งการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท กํา หนดให้ ใ นการประชุ มผู ้ถือ หุ ้น สามัญ ประจํา ปี ทุ กครั ง ให้ก รรมการออกจากตําแหน่ งหนึ งในสาม (^/k)
และให้ มีก ารเลื อ กตังกรรมการแทนกรรมการที ออกจากตําแหน่ งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ี ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดํา รง
ตําแหน่งอีกวาระหนึงได้ ซึ งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์ดงั นี
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ ้นต่อหนึงเสี ยง
- ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมด
ั
เลือกตังบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง
ในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน กว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึ ง
เลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
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นอกจากการแต่ งตังกรรมการแล้ว ผูถ้ ื อหุ้ น ยังมี สิ ท ธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่ อ นถึ ง คราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของ
จํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
นอกจากนั น ในการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี ทุ ก ครั ง บริ ษัท ยังได้ให้ สิ ทธิ ผูถ้ ื อหุ ้ น ในการพิ จารณาอนุ มัติ ค่า ตอบแทนสําหรั บ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทังนี บริ ษทั ได้แนบรายละเอียดเกียวกับกรรมการแต่ละท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตัง พร้อม
ทังรายละเอี ยดเกี ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ งมี ขอ้ มูลเพี ยงพอที ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณา
• สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั(งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีวาระการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครัง พร้อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับผูส้ อบบัญชี ทีเสนอเข้ารับการแต่งตัง รวมทังรายละเอียดเกียวกับ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทีมีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
• สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่ างสมําเสมอและทันเวลา
บริ ษทั ดู แลผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ แล้ว บริ ษทั ยังได้น ํา
ข้อมูลทีสําคัญ รวมทังข่าวสารต่างๆ ทีเป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com
• สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกําไร
บริ ษทั มีการจัดสรรกําไรให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ในรู ปของเงิ นปั น ผล โดยบริ ษทั มี นโยบายการจ่า ยเงิ น ปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
กําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นรวมหลังหักเงิ นสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ส่ วนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม กําหนดจ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักเงิ นสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภท ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริ ษทั และตามกฎหมาย ทังนี ขึนอยูก่ บั ฐานะทางการเงินของบริ ษทั นันๆ ด้วย
เนืองจากบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ ในปี [\\m ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 จึงมีมติอนุมตั ิให้งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559
ทังนี สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และการจ่ายเงินปั นผลในปี รอบ 3 ปี ทีผ่านมาได้จากหัวข้อ
“นโยบายการจ่ายเงินปันผล”
นอกจากสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว บริ ษทั มิได้กีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถติดต่อสื อสารระหว่างกัน

หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทีย ม
บริ ษัทตระหนัก ถึ ง หน้าที ในการดู แลผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อ หุ ้น ทังรายใหญ่ และรายย่อ ยตามสิ ท ธิ อย่างเป็ นธรรม และมี น โยบายถื อปฏิ บัติ
ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน การรับส่ วนแบ่งกําไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ผลการดําเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงานอย่างสมําเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิผูถ้ ือหุ ้นในการออกเสี ยง
ลงคะแนนแบบหนึ งหุ ้นต่อหนึ งเสี ยง โดยหุ ้นของบริ ษทั มีเฉพาะหุ ้นสามัญเท่านัน และกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะแต่งตังบุคคลเข้าร่ วมประชุ ม
และออกเสี ยงแทน บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบทีผูถ้ ือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละ
วาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับชือและประวัติของกรรมการอิสระทัง 3 ท่านของบริ ษทั เพือเป็ นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น รวมทังระบุถึงเอกสาร หลักฐานและวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมซึ งได้จดั ทําทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2560 มี ผถู ้ ือ หุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
จํานวน 17 ราย นอกจากนัน ในการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการ
แต่งตังกรรมการ บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ทังนี ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทุกครังที ผ่านมา บริ ษทั ได้
ดําเนิ นการประชุมเรี ยงตามวาระที ระบุในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ มวาระการประชุ มนอกเหนื อจากที ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม
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หรื อแจกเอกสารเพิ มเติมในที ประชุมซึ งจะเป็ นการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนัน บริ ษทั ได้
กําหนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพื อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูล
ภายใน”

หมวดที 5 การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ตระหนัก ถึงแรงสนับสนุ น จากผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆ ที จะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกําไรให้ก ับบริ ษทั ซึ งส่ งผลต่ อ
ความสําเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ได้ บริ ษทั จึงได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คูแ่ ข่ง คู่คา้
เจ้าหนี ตลอดจนสังคมและสิ งแวดล้อม โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บัติทีครอบคลุมถึงสิ ทธิ และผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยพึ งได้รับอย่างทัวถึง
การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ได้
ซึงได้แสดงรายละเอียดไว้ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิและได้เผยแพร่ คู่มือดังกล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com
ทังนี จริ ยธรรมธุรกิจฉบับปั จจุบนั ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2561 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ในหัวข้อ “จริ ยธรรมธุรกิจ”

หมวดที 7 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทังข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลทัวไปที สําคัญทีเกียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั
ทีตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึงและเท่าเที ยมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ
และสถานภาพทางการเงิ นทีแท้จริ งของบริ ษทั รวมทังทิศทางการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ วในเรื องต่างๆ เช่น
- จัดส่งรายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน (Management Discussion and Analysis:
MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ภายในเวลาทีกําหนด โดยงบการเงินของบริ ษทั ไม่มีรายการทีผูส้ อบบัญชี แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเงื อนไข รวมทังไม่มีประวัติการถูกสังให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนัน เพื อให้ผลู้ งทุนได้รับ
ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลียนแปลงที เกิดขึนกับฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดียิงขึน
บริ ษัทเผยแพร่ คาํ อธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ น งาน (MD&A) สําหรั บงบการเงิ น ทุ กไตรมาสไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิ ดเผยหลักเกณฑ์การให้คา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ”
ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
- เปิ ดเผยรายละเอี ยดเกี ยวกับรายการที เกี ยวโยงกัน เพื อป้ อ งกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ไว้อ ย่างชัด เจน ดู รายละเอี ยดเพิ มเติ ม
ใน “รายการระหว่างกัน”
- เปิ ดเผยข้อมูลการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และกําหนดนโยบายให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน k วันทําการนับแต่วนั ทีมีการซื อ ขาย โอน หรื อรับโอน
โดยหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดส่ งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และก.ล.ต. นอกจากนัน
ยังกําหนดให้มีก ารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกครัง
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ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 มีดงั นี
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
กรรมการ/ผู้บริหาร

1 ม.ค. 2560
หรื อวันที
ได้ รับการแต่ งตั(ง

^. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
[. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
k. นายคันธิศ อรัณยกานนท์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
u. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
\. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

จําหน่ ายไป

ได้มา
ระหว่างปี

-

3,000,000
800,000
7,781,000
6. นางสุ กญั ญา วนิชจักร์วงศ์
13,400,000
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
1,500,000
7. นายประชา พัทธยากร
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นางสุมลทิพย์ ศรี เมฆ
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
(1)
9. นายสุ ชาติ ศาสตร์ ประเสริ ฐ
1,265,600
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
(1)
10. นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
(1)
11. นายหิรัญ พันธุบ์ า้ นแหลม
20,000
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ (1) เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตามนิยามในประกาศของ กลต. ตังแต่เดือนกรกฎาคม [\]w

ระหว่างปี

-

-

31 ธ.ค. 2560

เพิม (ลด)

3,000,000
800,000
7,781,000
13,400,000
1,500,000
1,265,600
20,000
-

-

นอกจากนัน บริ ษทั ยังมีนโยบายเรื องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังนี
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องยืนรายงานการมีส่วนได้เสี ยครังแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ตามแบบรายงานทีกําหนด
2) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการเปลียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลียนแปลงตามแบบรายงาน
ทีกําหนด
3) รายงานการมีส่วนได้เสี ยจะต้องจัดเก็บไว้ทีเลขานุการบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสําเนาให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน x วันทําการนับจากวันทีบริ ษทั ได้รับรายงานดังกล่าว
โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพือให้ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี เกียวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว
และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดู แลให้ มีการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ข้อบัง คับ และระเบี ยบที เกี ยวข้องกับ การเปิ ดเผยข้อ มูลและความโปร่ ง ใสอย่า ง
เคร่ งครั ด โดยปี ที ผ่านมาบริ ษ ัทไม่เคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) หรื อตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
ดําเนินการใดๆ อันเนืองมาจากการไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนด ทังนี คณะกรรมการได้ดาํ เนินการต่างๆ เกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี
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• การจัดให้ มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างหลากหลาย นอกเหนื อจากการรายงานผ่ านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี(
- รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ BC- )
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการจัดทํารายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ \]-^) ที มี ขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
เป็ นไปตามข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ตลอดจนมี ความชัดเจน เพี ยงพอที จะสะท้อนให้เห็ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี
ทีผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทังการ
ปฏิบตั ิหน้าทีในรอบปี ทีผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที สะดวก รวดเร็ ว ผูถ้ ือหุ้น และผูท้ ี เกี ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเที ยมกันในการรั บทราบข้อมูลและน่ าเชื อถื อ ดังนัน คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผย
ข้อ มูล ต่างๆ เกี ยวกับบริ ษทั ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษ ัท www.samartdigital.com ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ มเติ มจากที ได้เคย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจํา ปี เช่ น นโยบายการกํากับ ดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ ข่าวที บริ ษ ัทเผยแพร่ งบการเงิ น รวมทังรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึ งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็ นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ได้จดั ตังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือให้บริ การข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั กับผูล้ งทุน
ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั กิจกรรมจัดการลงทุน (Roadshow) การประชุม
ร่ วมกับ นั ก วิ เคราะห์ การประชุ มทางโทรศัพ ท์ เป็ นต้น ทังนี ผูล้ งทุ น สามารถติ ด ต่ อ หน่ วยงานดัง กล่า วได้ที หมายเลขโทรศัพ ท์
0-2502-6583 หรื อที www.samartdigital.com หรื อ ที อี เมล์ InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริ ษ ทั ได้กาํ หนดจรรยาบรรณ
ของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพือถือปฏิบตั ิ ดังนี
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
2. เปิ ดเผยข้อมูลทีจําเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเกียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นทีตัง
5. รักษาความลับของบริ ษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มทีและมีความเป็ นมืออาชีพ
7. หมันศึกษาหาความรู้เพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
8. ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตั ิในการซื อขายหุน้ ทีบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าที ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่ วยงานทีเกียวข้องแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ประชุมแถลง
ข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้า
ร่ วมประชุมเพือชีแจง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ
โดยในปี 2560 บริ ษทั ในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน เป็ นระยะๆ อย่างสมําเสมอตามแผนงาน ซึ งสรุ ป
ได้ดงั นี
30
ครัง
- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์
จํานวน
- กิจกรรมแถลงข่าวเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
จํานวน
6
ครัง
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• การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อยต่างๆ ได้ แก่
- โครงสร้ างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบตั ิหน้าที ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดี ยวกัน และสูงเพียงพอทีจะรักษากรรมการที มีคุณสมบัติตามทีต้องการไว้ได้
กรรมการที ได้รับมอบหมายหน้าที และความรับผิดชอบเพิ มขึนในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ มตามความ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอให้
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิ
ทังนี บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าว รวมทังค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุ คคลไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ซึ งสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ มีการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดี ทีสุ ดในการจัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื อความโปร่ งใสและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุนทัวไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกทีมีความ
เป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพือเพิมความ
เชือมันและความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย นอกจากนี บริ ษทั ไม่มีประวัติการถูกสังให้แก้ไขงบการเงิ นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ ก.ล.ต.
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํา รงรั ก ษาไว้ซึงระบบการควบคุมภายในที มี ประสิ ท ธิ ผ ล เพื อให้ มนใจได้
ั
ว่าการบันทึ กข้อมูล ทางบัญ ชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพี ยงพอที จะดํารงไว้ซึงทรัพ ย์สิน และเพื อให้ทราบจุดอ่อน เพื อป้ องกันมิใ ห้เกิดการทุจริ ตหรื อดํา เนิ นการ
ที ผิ ดปกติ อย่างมี สาระสําคัญ ในการนี คณะกรรมการได้แต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิ สระ เป็ นผูด้ ู แล
รับผิดชอบเกี ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุมภายใน รวมทังได้แสดงความเห็ น เกียวกับเรื องดังกล่าวไว้ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษ ัท ยังได้จัด ทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ด้วย

หมวดที 5 บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิ จการ เพื อประโยชน์สูง สุ ดของบริ ษทั บริ ษทั จึ งมี น โยบายเกี ยวกับความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการในเรื องต่างๆ เช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทังบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี
5.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที มีความรู ้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ มี ประวัติการทํา งานที โปร่ งใส มี คุณ ธรรมและ
ความรั บผิดชอบ รวมทังต้องมีความหลากหลายของวิชาชี พ และมี ประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เช่น
ทักษะด้านบัญชี การเงิ น ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับดูแลกิจการ หรื ออืนๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ
แต่อย่างใด อันจะช่วยให้ก ารดําเนิน งานของบริ ษทั บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที กําหนดไว้ ซึ งกรรมการของบริ ษทั ทัง 7 ท่าน
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามคุณสมบัติของกรรมการตามทีได้กาํ หนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนัน กรรมการทัง 7 ท่าน ยังได้อุทิศ
เวลา และความพยายามในการปฏิ บตั ิหน้าทีกรรมการอย่างเต็มที โดยสามารถดูจาํ นวนครังในการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”
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5.2 ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
•

การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ดังนัน เพือให้เกิด
ความสมดุลในอํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน
โดยประธานกรรมการของบริ ษัท เป็ นกรรมการอิ ส ระตามความหมายของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และไม่ มี ความสั ม พัน ธ์ ใ ดๆ
กับฝ่ ายบริ หาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีขอบเขตอํานาจหน้าทีดังนี
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานกรรมการ
1.
2.
3.

รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อย
อืนๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีกําหนดไว้
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีขาดในกรณีทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสียง [ ฝ่ ายเท่ากัน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที กําหนดไว้ในนโยบายและระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั เรื องอํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการ
4. ดําเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การมอบหมายอํา นาจหน้า ที และความรั บ ผิด ชอบให้ ป ระธานเจ้า หน้ า ที บริ ห ารนั น จะไม่มี ลัก ษณะเป็ นการมอบอํา นาจหรื อ
มอบอํานาจช่วงทีทําให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อ
บุ คคลที อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื อ อาจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ในลัก ษณะอื นใดกับ บริ ษัท หรื อบริ ษทั ย่อ ย
ของบริ ษทั ยกเว้น เป็ นการอนุ มัติร ายการที เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาอนุ มตั ิ ไว้ โดยการ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิ จารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
•

การถ่ วงดุลของกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ซึ งในจํานวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย
^ ใน k ของจํา นวนกรรมการทั งหมด และไม่ น้ อ ยกว่ า k คนที มี ค วามเป็ นอิ ส ระอย่า งแท้ จ ริ ง จากฝ่ ายบริ ห ารและปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อความสั มพันธ์อืนใด โดยมี ส่วนร่ วมในการกํากับดูแลกิ จการด้วยความเป็ นอิ สระและเป็ นกลาง เพื อ
ประโยชน์สูงสุ ด ของผูถ้ ื อหุ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และเพื อให้ เกิ ดความสมดุ ลในอํานาจการดําเนิ น งาน บริ ษทั ได้แยก
ตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้า ที บริ ห าร มิ ใ ห้เป็ นบุ คคลเดี ยวกัน โดยมี ก รรมการอิ สระดํารงตํา แหน่ งประธาน
กรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการที มีประสบการณ์เกียวกับธุรกิจที บริ ษทั ดําเนิ น
กิจการอยู่ มีความรู ้และความชํานาญจากหลากหลายสาขา จํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีเป็ นอิสระ
- กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

จํานวน 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทังคณะ)
จํานวน 3 ท่าน (เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)
จํานวน 1 ท่าน (เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)

ทังนี กรรมการอิสระของบริ ษทั ทัง k ท่าน เป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถมันใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิ บตั ิ ห น้า ที ในฐานะตัวแทนของ
ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระและมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม
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•

บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริ ษัทได้มีการแบ่ งแยกอํานาจหน้าที และความรั บผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้าหน้าที บริ ห าร ซึ งเป็ น
ผูบ้ ริ หารสู งสุดของบริ ษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแนวทางที จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยคํา นึ งถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ้มี ส่ ว นได้เสี ยทุ ก ฝ่ าย ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ น การใดๆ ที เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั
ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมที ดี ปฏิ บตั ิหน้าที ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต ทังนี ให้รวมถึงการ
ดูแลให้การดําเนิ นกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติ คณะกรรมการ มติทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ข้อบัง คับของตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) ส่ วนประธานเจ้าหน้าที บริ ห าร ทําหน้าทีเป็ นหัวหน้าคณะ หรื อผูน้ ําคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ในการบริ ห ารจัดการ และ
ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั

5.3 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบีย นอืน
นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบีย นอืนของกรรมการ
เพือประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการ คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริ ษทั กรรมการบริ ษทั ทัง 7 ท่าน ไม่มีท่านใดทีดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบี ยนอื นเกิ น 5 บริ ษัท ซึ งเป็ นการแสดงให้เห็ น ว่าคณะกรรมการของบริ ษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บัติห น้าที อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายทีกําหนดไว้
นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อืนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยกําหนดให้ก่อนทีผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งท่ านใดจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ ห ารทราบเพื อพิ จารณาอนุ ม ัติ ทังนี
ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ทีดําเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
5.4 ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการได้จดั ให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั อย่างโปร่ งใส โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุด”
5.5 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปี ทีผ่านมา
5.5.1 ทบทวนและอนุมัตวิ สิ ัย ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกําหนดนโยบายและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม
ธุ รกิจทุก ปี และมีส่วนในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิ ศทางการดําเนิ น งาน แผนธุ รกิ จ งบประมาณของบริ ษทั ระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ ห ารความเสี ยง รวมทังมีการติดตามการดําเนิ นการในเรื องดังกล่าวโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ ตลอดจนกํา กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ น การให้
เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล เพือเพิ มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่
กิ จการ และความมันคงสู งสุ ดให้แก่ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยคํา นึ งถึ งผลประโยชน์ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเอง หรื อแก่ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ น การใดๆ ที เป็ นการขัด แย้งหรื อแข่งขัน กับผลประโยชน์ของบริ ษัทและบริ ษทั ในเครื อ
โดยยึดหลักจริ ยธรรมทีดี ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ทังนี รวมถึงการดูแลให้การดําเนิ นกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทังนี บริ ษทั ได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ รวมทังนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการบริ หาร
ความเสี ยง และจริ ยธรรมธุ รกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี แล้ว โดย
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าที สอดส่ องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
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B.B.J การติดตามดูแลในเรื องจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ได้มีการสื อสารแนวทางการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทังบริ ษทั ยังได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าที
และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคนทีจะต้องรับทราบและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและข้อกําหนดของ
บริ ษทั โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เป็ นหน้าที ของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับทีจะต้องทําการ
สอดส่องดูแล รวมถึงให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษาในกรณี ทีประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจ หรื อปฏิบตั ิงานเกียวกับจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจที ไม่ได้กาํ หนดไว้ โดยคําแนะนําดังกล่าวจะต้องอยูบ่ นพืนฐานของกฎหมาย ไม่ขดั ต่อนโยบายหรื อจริ ยธรรมทางธุ รกิจของ
บริ ษ ัท และจะต้องไม่ ส่ งผลเสี ยต่อ ภาพลัก ษณ์ ของบริ ษัท รวมถึ งจะไม่ ส่ ง ผลเสี ยต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ยของบริ ษ ัท อี ก ด้วย
นอกจากนี ทางบริ ษทั ยังมีการดูแลปรับปรุ งจริ ยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
ในกรณี ทีปรากฏเหตุวา่ มีการปฏิ บตั ิฝ่าฝื นจริ ยธรรมทางธุรกิจ ให้ผบู้ งั คับบัญชาดําเนินการตามสมควรแก่กรณี เพือให้มีการแก้ไข
หรื อดําเนิ นงานทีถูกต้องหรื อตักเตือนแล้วแต่กรณี ทังนีผูท้ ีกระทําผิดจะถูกพิจารณาทางวิน ัย และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทํานันขัดต่อกฎหมาย
อนึ ง ทางบริ ษทั ยังมีอีกช่องทางหนึ งในการรับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็นเกียวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อ
จริ ยธรรม รวมถึ งพฤติ ก รรมที อาจส่ อถึง การทุ จริ ต การปฏิ บัติอย่างไม่เท่าเที ยม โดยบริ ษัทได้กาํ หนดขันตอนและวิธีการแจ้ง
เบาะแส รวมถึ งการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส ตามรายละเอี ยดในเรื อง “ขันตอนและวิธี การแจ้งเบาะแสและการปกป้ อง
พนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส”
โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินผลเรื องจริ ยธรรมธุรกิจ โดยกําหนดให้ผบู้ ริ ห ารระดับสู งของบริ ษทั ทําการประเมิน
ตนเองหรื อบริ ษทั ว่าได้มีก ารปฏิ บัติ ตามจริ ยธรรมธุ ร กิจที บริ ษัทกําหนดไว้ครบถ้วนหรื อไม่ และให้ รายงานผลการประเมิ น
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินสรุ ปว่าผูบ้ ริ หารและบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจครบถ้วน
5.5.3 การแต่งตั(งคณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื อกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบายที กําหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการได้แต่งตัง
คณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรื อ
พิจารณาเรื องต่างๆ ทีสําคัญต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั มีทงหมด
ั
] คณะ ดังนี
-

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

สํ า หรั บ รายละเอี ย ดบทบาท ภาระหน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบ และองค์ ป ระกอบของแต่ ล ะคณะได้ แ สดงไว้ ใ นหั ว ข้ อ
“คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนัน คณะกรรมการยังได้กาํ หนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเผยแพร่ ไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com
5.5.4 การประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการ
คณะกรรมการกํา หนดให้ มี ก ารประชุ มไม่น้ อ ยกว่า 7 ครั งต่อ ปี และมี ก ารประชุ มพิ เศษเพิ มเติ มตามความจํา เป็ น โดย
หน่วยงานเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ส่งกําหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกําหนดการ
ดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้ ซึ งในหนังสื อเชิ ญประชุมมีการกําหนดวาระการประชุม
ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ นประจํา หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย \ วันทําการก่อน
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วันประชุมคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุม นอกจากนัน หากกรรมการท่านใด
ประสงค์ทีจะเสนอเรื องเข้าสู่ วาระการประชุมก็ส ามารถกระทําได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพือพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุ ม หรื อ เสนอเพิ มเติ มในที ประชุ มในวาระเรื องอื นๆ นอกจากนั น คณะกรรมการบริ ษัทกํา หนดให้
คณะกรรมการมีจาํ นวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
ปกติการประชุมแต่ละครังจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมทังสิ น 9 ครัง ดังนี
รายชื อกรรมการ

ตําแหน่ง

วันทีได้ รับแต่ งตั(ง
เป็ นกรรมการ

1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุ ต

วาระการดํารง
การเข้าร่ วมประชุม/
ตําแหน่ง
การประชุมทั(งหมด
(ปี /เดือน)
1/10
8/9

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
1 มีนาคม 2559
กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
30 กันยายน 2546
14/3
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
30 กันยายน 2546
14/3
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
4. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์ (1)
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี ยง
30 กันยายน 2546
14/3
(1)
5. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม /
30 กันยายน 2546
14/3
ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
(1)
6. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ 12 พฤศจิกายน 2558
2/1
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน /
กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสียง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(1)
7. นายประชา พัทธยากร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร /
13 สิ งหาคม 2558
2/4
กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทถืี อหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 70.94
หมายเหตุ (1)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2560 ได้พิจารณาเรื องต่างๆ ซึ งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
-

รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีการเปลียนแปลงจากการประชุมครังก่อน
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครังทีผ่านมา
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี 2559 และแต่ละไตรมาสของปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 และแต่ละไตรมาสของปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิรายการทีเกียวโยงกันเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย และการส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
พิจารณาอนุมตั ิเงินบําเหน็จประจําปี สําหรับกรรมการ
พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
พิจารณาทบทวน แก้ไขนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
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9/9

9/9

9/9
9/9

9/9

9/9

-

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีของบริ ษทั
พิจารณาให้ความเห็นในเรื องเกียวกับการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดวัน เวลา สถานที และวาระการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
รับทราบรายงานความคืบหน้าธุรกิจใหม่
พิจารณาอนุมตั ิปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทีไม่เคลือนไหว
พิจารณาอนุ มตั ิการลงนามในสัญญาความร่ วมมือพันธมิตรธุ รกิจ เพือขยายขีดความสามารถในการให้บริ การวิทยุ
คมนาคมระบบดิจิตอล กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุ้น และเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลียนชือบริ ษทั และเรื องอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเปลียนชือบริ ษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการ
เปลียนชือบริ ษทั
รับทราบผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนประจําปี 2560
รับทราบผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับกฎหมาย และประกาศฉบับใหม่
พิจารณาอนุมตั ิแผนธุรกิจประจําปี
พิจารณาอนุมตั ิอตั ราการขึนเงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส
พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิให้ปิดบริ ษทั ย่อยทีไม่ได้ดาํ เนิ นกิจการ

ทังนี ได้มีการจดบัน ทึ กการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุ มที ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
2) คณะกรรมการชุ ดย่อย
ในปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีจาํ นวนครังในการประชุมและประวัติการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
สรุ ปได้ดงั นี
รายชือ

1. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุต
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
3. นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์
4. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
5. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
]. นางสุกญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
7. นายประชา พัทธยากร
8. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร

การเข้าร่ วมประชุม / การประชุ มทั(งหมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ หาร
กํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนด บริ หารความเสียง พัฒนาเพือความ
ค่ าตอบแทน
ยังยืน

5/6
6/6
6/6

3/3
3/3
12/12
12/12
12/12
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3/3

3/3
3/3

3/3

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

2/2
2/2
2/2

3) การประชุ มกันเองระหว่ างกรรมการทีไม่ ใช่ ผ้บู ริหาร
ในระหว่า งปี กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมกันเองตามความจําเป็ น เพืออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการ
ทีอยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมอยูด่ ว้ ย ซึ งในปี ทีผ่านมามีการประชุมรวม 1 ครัง
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยทุ ก คณะได้ป ฏิ บัติ ห น้าที ตามที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีก ารรายงานผลการปฏิ บ ัติห น้า ที
ต่อคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ โดยได้รายงานการทําหน้าทีในรอบปี ทีผ่านมาต่อผูถ้ ือหุ ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะซึ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
5.6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงาน เพือยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถดูรายละเอียดเรื องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ทีหัวข้อ “จริ ยธรรมธุรกิจ”
5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสียง
สามารถดูรายละเอียดได้ใน “การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยง” และ “การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน”
5.8 การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั(งคณะ และกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทังคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็ นประจําทุกปี
เพือประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และกรรมการรายบุคคล ทังยังเป็ นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที เกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการ โดยจะนําผลการประเมินทีได้ไปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั(งคณะ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะประจําปี [\]w เพือมุ่งเน้นให้
การประเมิ นผลสามารถสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น งานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี โดยเป็ นการประเมิน ผล
ตนเองของคณะกรรมการทังคณะ ซึ งใช้แบบประเมินที ได้รับการอนุมตั ิจากที ประชุมคณะกรรมการ ครังที 9/2560 เมือวันที 14
ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการเพือการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื อง
ต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทําหน้าทีของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการทังคณะในรอบปี 2560 ที ผ่า นมา ซึ งประเมิ น โดยกรรมการทัง 7 ท่ าน ในภาพรวม
] หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 95.90
การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของกรรมการรายบุ คคลประจําปี 2560 เพือใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างต่อเนือง ซึ งใช้แบบประเมินทีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 9/2560 เมือวันที 14
ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการเพือการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื อง
ต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง
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ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคลในรอบปี 2560 ทีผ่านมา ซึ งประเมินโดยกรรมการ 7 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ
อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 95.63
5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นประจําทุกปี เพือนํา
ผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน และเป็ นไปตามหน้าที
ความรับผิดชอบที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ งใช้แบบประเมินที ได้รับการอนุ มตั ิจากที ประชุมคณะกรรมการ ครังที
9/2560 เมือวันที 14 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั กรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื อ
การประเมินผล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน จะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึ กอบรม
สําหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเอง
ในรอบปี ที ผ่า นมาว่า มี ก ารปฏิ บัติ ต ามแนวทางการปฏิ บัติ ทีดี ห รื อ ไม่ และมี ประสิ ท ธิ ผ ลมากน้อ ยเพี ยงใด จึ งได้จัดให้ มี ก าร
ประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึ กอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็ นดังนี
ผลการประเมิน
^. คณะกรรมการบริ หาร
[. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
k. คณะกรรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
u. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
\. คณะกรรมการตรวจสอบ
]. คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม
ดีมาก

คะแนนเฉลีย
(ร้อยละ)
94.30
91.74
95.42
95.18
97.08
81.25

5.8.3 การประเมินประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการได้จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานกรรมการบริ ห ารเป็ นประจํา ทุ ก ปี
เพือนําไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที ได้รับการอนุมตั ิทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 9/2560 เมือวันที
14 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพือการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุม
เรื องต่างๆ ดังนี
1. ความเป็ นผูน้ าํ
2. การกําหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
5. การบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
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7. การสื บทอดตําแหน่ง
8. ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
9. การกํากับดูแลกิจการทีดี และจริ ยธรรมธุรกิจ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารในรอบปี 2560 ซึ งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่านในภาพรวม 9 หัวข้อ
อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 92.76
5.8.4 การประเมินเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการกํากับดู แลกิจการได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของเลขานุ การบริ ษทั เป็ นประจําทุ กปี เพื อนําผลการ
ประเมินทีได้ไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเลขานุ การบริ ษทั ในการกํากับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินทีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ ครังที
9/2560 เมือวันที 14 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการเพื อการประเมิ นผล โดยแบบ
ประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. ทักษะความรู ้ความสามารถของเลขานุการบริ ษทั
2. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
3. การติดต่อและประสานงาน
4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
6. การกํากับดูแลกิจการ
ผลการประเมิ น การปฏิ บัติงานของเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ในรอบปี 2560 ซึ งประเมิ น โดยกรรมการบริ ษ ัททัง 7 ท่ าน ในภาพรวม
6 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 95.71
5.8.5 การประเมินหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นประจําทุกปี เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทังงานตรวจสอบภายในและงานให้คาํ ปรึ ก ษาอย่างเป็ นอิ สระในกระบวนการกํา กับ ดู แลกิ จการ
การบริ หารความเสี ยง และการควบคุมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินทีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั งที 6/2560 เมื อวัน ที 14 ธัน วาคม 2560 และได้มีก ารจัดส่ งแบบประเมิ น ดัง กล่าวให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบเพื อการ
ประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ
2. ความเป็ นอิสระและความเทียงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือง
5. การบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ผลการประเมิ น การปฏิ บัติ งานของหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2560 ซึ งประเมิ นโดยกรรมการตรวจสอบทัง
3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยูใ่ นระดับดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 98.67
5.9 การพัฒ นากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒ นากรรมการ
บริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ เพือให้ได้รับทราบข้อมูลทีจําเป็ นอย่างเพียงพอก่อน
การปฏิ บตั ิหน้าที โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการใหม่ เพือเตรี ยมความ
พร้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื องต่างๆ ดังนี
• เรื องที ควรทราบ : ลักษณะธุ ร กิ จ โครงสร้ างธุ รกิ จ โครงสร้ างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที กฎหมายที ควรทราบ ตลอดจน
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
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ความรู ้ทวไปของธุ
ั
รกิจ : แนวทางการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั
• จัดให้มีการพบปะหารื อกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร เพือสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกียวกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษท
ั
ในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีการแต่งตังกรรมการใหม่เข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
•

นอกจากนัน เพือพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ บริ ษทั ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่ วมสัมมนาใน
หลัก สู ต รต่ า งๆ ที เกี ยวข้อ งกับ กรรมการของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษ ัท ไทย (IOD) โดยเฉพาะหลัก สู ต ร Director
Accreditation Program (DAP) หลักสู ต ร Director Certification Program (DCP) รวมทังหลักสู ตรอื นๆ ที เกียวข้องกับการเป็ นกรรมการ
ซึง ณ วันที k^ ธันวาคม 2560 กรรมการ k ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ [ ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ
[ ท่ า น ผ่า นการอบรมทังหลักสู ตร DCP และ DAP ประวัติก ารอบรมหลัก สู ต รต่ างๆ ของกรรมการแต่ล ะท่ านได้แสดงไว้ใ นหั วข้อ
“รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในแต่ละปี บริ ษทั จะนําส่ งหลักสู ตรการ
อบรมทีจัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กบั คณะกรรมการเพือพิจารณาเข้าร่ วมการอบรมแต่ละหลักสู ตรตามความต้องการของกรรมการ
ในปี 2560 กรรมการ 4 ท่านได้เข้าอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพือเพิมพูนความรู้ ดังนี
1.

นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์ - กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี ยง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 10 (วพน. 10)

2.

นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ - กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity : ABC) รุ่ นที 6 โดยมหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2.

นางสุกญั ญา วนิ ชจักร์วงศ์- กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
- หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสู ง (บยป.) รุ่ นที ๖
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้านความมันคงขันสูง (สวปอ.มส.8)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์

4.

นายประชา พัทธยากร - กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ นที 8
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การพัฒ นาผู้บริหาร
บริ ษทั ดําเนินการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสู ตรการบริ หารระดับสู ง เพือพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ ควบคูไ่ ปกับการเพิมองค์ความรู ้ใหม่ๆ ใน
การเสริ มสร้ างความเชี ยวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน อีกทังเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับ การปรับ/เลื อน
ตําแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริ มทุกสายธุรกิจของบริ ษทั ให้สามารถแข่งขันและพร้อม
เป็ นผูน้ ําในอุต สาหกรรมที ดําเนิ น การทังในปั จจุ บนั และอนาคต เช่ น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory
Program

จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้มีการดําเนิ นธุ รกิ จและบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จดั ให้มีคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร
และพนักงานของบริ ษทั ให้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการทํางานด้วยความซื อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทัง
ครอบคลุมในเรื องของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ทุกคนมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างเคร่ งครั ดตังแต่ปี
[\uƒ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพือให้พนักงานบริ ษทั และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลัก
จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้มีการทบทวนจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี เพื อเป็ นการติดตามการปฏิ บตั ิ
ตามจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั บริ ษทั จัดทําแบบประเมินจริ ยธรรมธุ รกิจ และให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งทําการประเมินว่าตนเองหรื อบริ ษทั ได้มีการ
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ปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจที ได้กาํ หนดและเผยแพร่ ไว้เพี ยงพอหรื อไม่ ซึ งผลการประเมินระบุว่าผูบ้ ริ หารและบริ ษทั มีการปฏิบัติตามจริ ยธรรม
ธุรกิจเพียงพอและเหมาะสม
จริ ยธรรมธุ ร กิ จฉบับ ที ใช้อ ยู่ปั จจุ บัน ของบริ ษัท ได้รั บ การอนุ มัติ จ ากที ประชุ มคณะกรรมการ ครั งที 1/2561 เมื อวัน ที 27 กุ มภาพัน ธ์ 2561
ซึงครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี
•

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงาน เพือยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานดังนี
1. หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2. กรณี ที กรรมการหรื อ พนั ก งานได้มี ก ารทํา รายการที เกี ยวโยงกับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท จะดํา เนิ น การเสมื อ นกับ บริ ษัท ได้ก ระทํา กับ
บุคคลภายนอก ซึ งกรรมการหรื อพนักงานผูน้ นจะต้
ั
องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื องการทําธุรกิจที แข่งขันกับ
บริ ษทั หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซื อขายหุ ้นของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืน เพือประโยชน์ในการซื อขาย
หุน้ ของบริ ษทั และหลีกเลียงหรื องดการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง ^ เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลทีสําคัญที
มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
5. ระหว่างที ปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที ถือว่าเป็ นความลับของ
บริ ษทั เพื อประโยชน์แก่ผูใ้ ดทังสิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลการเงิ น การปฏิ บตั ิงาน ข้อมูลธุ รกิจ แผนงานในอนาคต
ของบริ ษทั หรื อข้อมูลอืนๆ
โดยหากมีรายการที อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนักงาน และผูท้ ี เกียวข้องเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนได้เสี ยต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิ จารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณาและ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือรับทราบถึงรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทังมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื อนไขเสมือน
ทํารายการกับ บุ คคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดมูล ค่า รายการ คู่สัญ ญา เหตุผลและความจําเป็ นไว้ใ น
รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ \]-^) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการ
ที เกี ยวโยงกัน กรรมการที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องไม่อ ยู่ใ นที ประชุม เพื อร่ วมพิ จารณาและออกเสี ยงลงมติ ทังใน
การประชุ มคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทังนี รายการที อาจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทที เกิ ดขึนในปี 2560
ได้แสดงไว้ใน “รายการระหว่างกัน”

•

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อ
ผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กรายอย่า งเท่ าเที ยมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มและส่ ง คําถามล่วงหน้า สิ ท ธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น
และออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผูถ้ ือหุ้น สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกําไร ตลอดจนสิ ทธิ ในการ
รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงานทีสําคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สมําเสมอและทันเวลา
โดยสิ ทธิ ทีผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับได้แสดงไว้ใน “หมวดที ^ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ”

•

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที ทรงคุณค่าที สุ ดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมาย
ของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้การดูแลและปฏิบัติทีเป็ นธรรมทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
โดยบริ ษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิfศรี และสิ ทธิ ส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

•

การแต่งตังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจ และตังอยูบ่ นพื นฐานของความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน
ให้ความสําคัญ ต่อการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยมี การพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ เช่น การจัดสัมมนา
ฝึ กอบรมอย่างทัวถึงและสมําเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็ นต้น
หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึ งอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน
กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิ จ ลักษณะของงาน ผลการปฏิ บตั ิ งาน ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ทังระยะสันและระยะยาว โดยคํานึงถึงความสามารถของบริ ษทั ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
จัดให้มีสวัสดิ การที เหมาะสม เช่ น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชี วิต การตรวจสุ ขภาพประจําปี กองทุ นสํารองเลี ยงชีพ เงิ นกูย้ ืม
เงิ นช่ วยเหลื อกรณี พนักงานหรื อ บุคคลในครอบครัวถึ งแก่กรรม การจัดให้มีรถรั บส่ ง การจัดให้มีสถานที ออกกําลังกาย (Fitness)
รวมทังส่วนลดในการซื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นต้น
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรื อร้องทุกข์เกียวกับการทํางาน ซึ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว จะได้รับการพิจารณา
อย่างจริ งจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน

นโยบายความปลอดภัยในชีวติ และสุขอนามัย ของพนักงาน
1. บริ ษทั จะมุง่ มัน พัฒนา และสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมาย
2. บริ ษทั จะดําเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริ ษทั จะดําเนิ นการเพื อควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั และความเจ็บป่ วยอัน เนื องจากการทํางาน
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทังการส่ งเสริ มและสร้างจิตสํานึ กในการดูแลสุ ขภาพของ
พนักงาน
4. บริ ษทั จะให้การสนับสนุ นทรัพยากรอย่างเพี ยงพอและเหมาะสมในการดําเนิ นการตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมันในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึ กในด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงาน
5. บริ ษทั ถือว่าความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานเป็ นสิ งสําคัญยิง เป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา
ทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อกําหนดของกฎหมาย
นอกเหนื อจากนโยบายทีกําหนดไว้แล้ว บริ ษทั ยังดูแลและปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย
และสวัสดิการทีเหมาะสมต่างๆ ในระดับทีสูงกว่าทีกฎหมายกําหนดไว้ เช่น
1. การรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพ และประกันชีวติ
บริ ษัทจัดให้มีพ ยาบาลอยู่ประจําห้อ งพยาบาลตลอดทุ ก วัน ที อาคารสํานักงานของบริ ษ ัท โดยจะมี แพทย์เข้ามาเพื อตรวจรั กษา
พนักงานทีเจ็บป่ วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทังจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผูป้ ่ วยนอก) ที เข้ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลต่างๆ ทังของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงิ นค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน ทังนี
ในปี 2560 มี ยอดจํานวนเงิ น ที พนัก งานของบริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ยได้เบิ ก ค่า รั กษาพยาบาลดังกล่ า วรวมเป็ นเงิ น ทังสิ นจํานวน
714,972.52 บาท
อีกทังยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยแบ่งเป็ นแผนการตรวจเพื อให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน ซึ งพิจารณาจากอายุ
พนั ก งาน อายุก ารทํา งาน ภาวะเสี ยงจากการทํา งาน รวมถึ งระดับ ตํา แหน่ ง งาน นอกจากนี บริ ษ ัท ได้จัด ทํา ประกัน ชี วิ ต กลุ่ ม
(Group Insurance) โดยบริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กบั พนักงาน โดยคุม้ ครองถึง
การเสี ยชี วิตทุกกรณี ในส่ วนของการประกันอุบ ัติเหตุและทุ พพลภาพ บริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบัติเหตุ โดยบริ ษทั อลิ อนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กบั พนักงานนอกเหนื อจากการประกันชีวิต โดยคุม้ ครองถึงการเกิดอุบตั ิเหตุ
ทุกกรณี ทุ กสถานที ทัวโลกตลอด 24 ชัวโมง กรณี ทีพนักงานได้รับอุบัติเหตุจนเป็ นเหตุ ให้เสี ยชีวิต หรื อ สู ญเสี ยอวัยวะจะได้รับ
ค่าชดเชยจากการดังกล่าวตามทีกําหนดในกรมธรรม์
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3.

กองทุน
บริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพเพือเป็ นหลักประกันความมันคงในชี วิตการทํางาน โดยใช้ชือกองทุนว่า “กองทุนสํารองเลียง
ชี พ พนัก งานเครื อ สามารถ ซึ งจดทะเบี ยนแล้ว” มี ประกัน สัง คมให้ กบั พนัก งาน เงิ น กู้ยืมกรณี ป ระสบอุบัติภัย หรื อการเจ็บป่ วย
เงิ นช่วยเหลือกรณี พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม โดยมีอตั ราการจ่ายเงิ นสะสมร้อยละ 3-10 ของเงิ นเดือน ขึนอยูก่ บั
อายุการเป็ นสมาชิกกองทุน นอกจากนียังมีกองทุนเงินทดแทน

4.

สินเชือ
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิ การสิ นเชื อเงิ นกูเ้ พือทีอยูอ่ าศัย สิ นเชื ออเนกประสงค์สมาชิ กกองทุนสํารองเลียงชี พ เงิ นกูก้ รณี ประสบอุบตั ิภยั
หรื อเจ็บป่ วย เป็ นต้น

5.

การพัฒ นาบุคลากร
บริ ษทั ยังได้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื อง ด้วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอในทุกระดับ ทังการจัดอบรมภายในบริ ษทั
การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกบริ ษทั รวมทังการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพือเป็ น
การเพิ มพู นความรู ้ และทักษะให้กบั พนักงาน ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับพนักงานได้ในหัวข้อ “บุคลากร” เรื อง
“นโยบายการบริ หารและพัฒนาบุคลากร”

6.

สวัสดิการเงินช่ วยเหลือ และผลประโยชน์ อืนๆ
1. แต่งตังเจ้าหน้าที ความปลอดภัยและผูท้ ี เกียวข้องทุ กระดับ เพื อรับผิดชอบดู แลและติ ดตามให้มีการปฏิ บัติตามนโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่ งครัด
2. ส่ งเสริ มให้ พ นัก งานทุ ก ระดับ มี ความรู ้ จิ ต สํานึ กและมี ความรั บผิ ดชอบร่ วมกัน เช่ น จัด ให้ มีก ารอบรมและปลู กจิ ตสํานึ ก
พนักงานด้า นความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทังการอบรมด้านสุ ขภาพ โดยจัดสัปดาห์
สุขภาพและจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นต้น
3. กําหนดการซ้อมอพยพกรณี เกิดอัคคีภยั เป็ นประจําทุกปี พร้อมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ วมือเข้า-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูม้ ีสิทธิ เข้า-ออก เพื อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและบริ ษทั
5. จัดให้มีสถานทีออกกําลังกาย Fitness Center และส่ งเสริ มให้มีการแข่งกีฬาทังภายในและภายนอกบริ ษทั เพือส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของพนักงาน
6. จัดให้มีเงิ นช่วยเหลือค่าพาหนะในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที เบืยเลียงการปฏิ บตั ิงานภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเสียง
ภัยในการปฏิบตั ิงาน k จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวัสดิการเยียมไข้กรณี พนักงานเจ็บป่ วยและต้องพักรักษาตัวทีสถานพยาบาล
7. เงินช่วยเหลือกรณี บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานถึงแก่กรรม
8. การจัดให้มีเครื องแบบพนักงาน
9. จัดโทรศัพท์เคลือนทีให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้กบั พนักงานในราคาพิเศษ
10. ทุนการศึกษาให้กบั พนักงานทีได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ของบริ ษทั
11. มี ก ารอบรมและแจ้ง แนวทางปฏิ บั ติสํ า หรั บ มาตรฐานความประพฤติ ที ดี และจรรยาบรรณของพนั ก งาน โดยผ่ า นการ
Orientation พนักงานใหม่ คูม่ ือพนักงานซึ งแสดงไว้ทีเว็บต์ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ที www.samarthre.com ซึงจรรยาบรรณ
ดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึ กไว้ในระเบี ยบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั เพือถือปฏิบตั ิ โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยจรรยาบรรณ
ของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.samartdigital.com
ข้อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บัติ เหตุ จากการทํา งาน การหยุด งานหรื อ อัต ราการเจ็ บ ป่ วยจากการทํา งาน ระหว่ า งปี 2558-2560
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สายธุรกิจ

จํานวนครั(ง
ปี

1. Mobile Business
2. Non-Mobile Business
3. สายสนับสนุน

การเกิดอุบัติเหตุจ ากการทํางาน
2558
2559
2560

การหยุดงานจากการทํางาน
2558
2559
2560

การเจ็บป่ วยจากการทํางาน
2558
2559
2560

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

•

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อลูกค้า
บริ ษทั มีนโยบายให้ความสําคัญต่อการสร้างความพึ งพอใจและความมันใจอย่างต่อเนื องให้กบั ลูกค้าซึ งเป็ นผูม้ ีพระคุณของบริ ษทั จึงได้
กําหนดแนวทางปฏิ บัติในเรื องดังกล่า วไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษ ัท โดยมุ่งมันที จะจัดหาผลิตสิ น ค้ารวมทังบริ การของบริ ษทั ให้มี
คุณภาพและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ เพือสนองความต้องการของลูกค้า รวมทังการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทีผลิตจากโรงงานทีได้รับ
การรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล บริ ษทั ได้จดั ให้มีศูนย์บริ การซ่อม (Service Center) ซึ งมีช่างซ่ อมประจําศูนย์เพือดูแลงาน
ซ่อมเครื อง อัพเกรดซอฟต์แวร์ และบริ การอืนๆ บริ ษทั มีการจัดอบรมให้กบั พนักงานประจําศูนย์บริ การอย่างต่อเนือง เพือให้มีความเข้าใจ
ในสิ นค้าและบริ การ มีความเชี ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาทีเกียวข้องกับการใช้งานให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว อีกทังยังมี
จุ ด บริ ก ารรั บ ฝากเครื องซ่ อ ม (Drop Point) เพื อให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า นอกจากนั น บริ ษ ัท ยัง จัด ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ข้อ
ร้องเรี ยน เพือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุ ดในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั

•

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษัทมีน โยบายที จะปฏิ บ ัติกบั คู่คา้ ซึ งถือ เป็ นหุ ้น ส่ วนและปั จจัยแห่ งความสําเร็ จทางธุ ร กิ จที สําคัญ ประการหนึ งด้วยความเสมอภาค
และคํานึ งถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิเรื องดังกล่าวไว้ใ นจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษทั โดยในการคัดเลื อกคู่คา้
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีระบบและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ัญญา เยียมเยียนคูค่ า้ อย่างสมําเสมอ
เพือแลกเปลียนความคิดเห็น และมีความเชื อถือซึ งกันและกัน ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่ วนตัวจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทํา
การโฆษณาทีเป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด หลีกเลียงการซื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การจากคูค่ า้ ที ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญาและติดตามข่าวสารว่าคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อไม่ หากพบว่าคู่คา้ มีพฤติกรรม
ดังกล่าว บริ ษทั จะหลีกเลียงการซื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทังนี บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ อย่างเคร่ งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่คา้ ทีมีมาตรฐานเพือเข้าไปในทะเบียนผูข้ าย มีการ
เปรี ยบเที ยบราคาก่อนการสังซื อ มีการประเมินคู่คา้ โดยใช้เกณฑ์ทีมีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทัง ISO9001 และ
CMMI ตามมาตรฐานของบริ ษทั ในกลุ่ มสามารถ ทังนี บริ ษทั ยังมี นโยบายไม่กระทําการทุ จริ ต รี ดไถ ยักยอก หรื อปล่อยให้เกิ ดการกระทํา
ดังกล่าว รวมทังคูค่ า้ ต้องไม่เสนอหรื อรับสิ นบนหรื อสิ งตอบแทนใดๆ ทีผิดกฎหมายจากบริ ษทั นอกจากนี คูค่ า้ จะต้องไม่ให้ของกํานัลหรื อ
เสนอผลประโยชน์ส่วนบุ คคลไม่ว่าในรู ป แบบใดแก่พ นัก งานอัน เป็ นผลมาจากการติ ดต่อกับคู่คา้ นโยบายดังกล่าวถู กตรวจสอบโดย
ผูบ้ ริ หารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทังยังได้รับการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบทีเป็ นกลางทังภายใน และภายนอกองค์กร

•

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี(
บริ ษทั ยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือสร้างความเชื อถือให้กบั เจ้าหนี โดยบริ ษทั ยึดมันในสัญญา หรื อเงือนไขต่างๆ
ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครั ด ในการชําระคืนหนี เงิ นกูย้ ืม ดอกเบี ย และความรั บผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิ ดกรณี ทีไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี ทราบล่วงหน้าเพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

•

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่งทางการค้ า
บริ ษทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม ส่ งเสริ มการค้าเสรี และได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ
เรื องดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต ไม่ทาํ ลายชือเสี ยง
ของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรื อทําการสิ งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืน หรื อคู่แข่งทางการค้า โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลง
การไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับ การไม่กระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

•

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีอาจเกิดขึนจากการปฏิ บตั ิงานและ
การติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม จะต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั
ได้เปิ ดเผยนโยบายทีได้รับอนุ มตั ิไว้ในคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษัทและเว็บไซต์ www.samartdigital.com เพือให้พนักงานทุกคน ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ทังนี รายละเอียดเกียวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นการเกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวในปี ทีผ่านมาได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน”
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•

นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญและยึดถือปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริ ษทั จะยึดมันตามกฎหมาย
และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเกียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. [\u[ และทีแก้ไขเพิมเติมอย่างเคร่ งครัด

•

นโยบายด้านภาษี
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี
^. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด
[. ดําเนินการนําส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
k. ดําเนินการให้มีการประเมินความเสียง ทีอาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรให้ถกู ต้อง

•

นโยบายพัฒ นาเพือความยังยืน
บริ ษัทตระหนักถึ งความสําคัญ ของการพัฒ นาที จะนําไปสู่ การเติบโตอย่างยังยืน ของธุ รกิ จ ซึ งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคํานึ งถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน ดังนี
1. ดํา เนิ น ธุ ร กิ จบนพื นฐานของธรรมาภิ บาล และการดู แลรับ ผิด ชอบต่อ สั งคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที เกี ยวข้อ งกับ
การพัฒนาเพือความยังยืน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ
2. สร้ างวัฒ นธรรมองค์กรเพื อให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกายแรงใจ และเวลาส่ วนตัวเพื อ
ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริ มและให้ความรู ้กบั พนักงานทุกระดับของบริ ษทั เพือใช้เป็ นแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพือความยังยืน และดูแลรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ งแวดล้อมให้ทวถึ
ั งทังองค์กร
4. ส่งเสริ มให้มีโครงการ หรื อกิจกรรมเพือสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาเพือความยังยืน
นอกจากนี บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อรายงานการพัฒนาเพื อความยังยืน โดยเริ มจากการเขียน
รายงานให้เป็ นส่วนหนึงในรายงานประจําปี หากบริ ษทั มีความพร้อมมากขึนให้พิจารณาการจัดทํารายงานแยกจากรายงานประจําปี
บริ ษทั กําหนดแนวปฏิบตั ิในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อมดังนี
ความรับผิดชอบต่ อสังคม ส่ วนรวม และชุ มชน
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าบริ ษทั อยู่รอดและเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม ดังนัน บริ ษทั จึงได้คืน กําไรส่ วนหนึ งให้แก่สังคม
โดยได้จดั งบประมาณส่ วนหนึ งจากรายได้ของบริ ษทั เพื อสนับสนุน กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสมําเสมอ
โดยมีส่วนร่ วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรื อสิ งของแก่กิจกรรมทีธํารงไว้ซึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
อัน ดี งาม ตลอดจนปฏิ บัติต นเป็ นศาสนิ กชนที ดี ในการให้ การอุปถัมภ์กิ จกรรมทางศาสนาอย่างสมําเสมอ ให้ก ารสนับสนุ นกิจกรรม
ทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ
อย่างสมําเสมอ นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้เสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับชุมชนทีอยูโ่ ดยรอบและบริ เวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ทีดีกบั
องค์กรทังภาครั ฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าํ ชุมชนในหลากหลายระดับเพื อสร้างความสัมพันธ์ทีดี และสามารถประสานความร่ วมมือใน
การพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนและเป็ นรู ปธรรม
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษ ัท สามารถยังได้กาํ หนดแนวทางในการส่ งเสริ ม “สร้ างคนคุณ ภาพ ส่ งเสริ มสั ง คมคุ ณ ธรรม” ผ่านโครงการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ทีให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับโครงการและกิ จกรรมดังกล่าวใน
หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึ งถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทังการเป็ นพลเมืองดีโดยการ
ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที เกี ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
พร้อมทังส่งเสริ มและรณรงค์การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื อง มีนโยบายเพือการส่งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานใน
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องค์กร เรื องสิ งแวดล้อมเพื อปลูก ฝังให้พ นัก งานทุก คนคํานึ ง ถึงความรับ ผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ หน้าที อยู่เสมอ โดยการ
รณรงค์สร้ างจิ ตสํานึ กด้านสิ งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ผ่านกิ จกรรมที พนักงานมีส่วนร่ วม รวมทังเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
สิ งแวดล้อม เพือสร้างความเข้าใจอัน ดี ต่อการจัดการสิ งแวดล้อม พร้อมทังส่ งเสริ มและรณรงค์การอนุ รักษ์ บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงาน
ร่ วมมือกันในการอนุ รักษ์และประหยัดทรัพยากร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เพือเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิ อย่างต่อเนื อง
ผ่านสื อต่ างๆ เช่ น ผ่านทาง e-mail ติ ดบอร์ ดประชาสัมพัน ธ์ การประกาศผ่านเสี ยงตามสายของบริ ษัท สื อเคลือนที จดหมายข่าว และ
Roadshow นอกจากนี บริ ษทั จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื องเกียวกับสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝั งให้พนักงานตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของสิ งแวดล้อม ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในเรื อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม”
•

นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิ กียวกับการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิ บตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่
กระทําการใดๆ หรื อส่ งเสริ มให้มีการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างเคร่ งครัด ซึ งได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิเรื องดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจายข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ประวัติ
สุขภาพ ประวัติการทํางาน ไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง ซึ งการเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานจะกระทําได้เมือ
ได้รั บการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนัน บริ ษทั ยังปฏิ บัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิ บตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นใน
เรื องของเชื อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา บริ ษทั ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที โดย
กําหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิมเติมทังในระดับอุดมศึกษา มีการอบรมใน
ระยะสันและระยะยาว มี การดําเนิ นการพิ จารณาผลงานความดี ความชอบอย่างถูกต้อ งและเป็ นธรรม ตลอดจนหลี ก เลี ยงการแสดง
ความคิดเห็น หรื อเรื องอืนใดทีอาจนําไปสู่ความขัดแย้ง
นอกจากนั น บริ ษ ั ท ยัง ได้ มี ก ารสื อสารนโยบายดั ง กล่ า วให้ พ นั ก งานรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บัติ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ HR ของบริ ษ ั ท
www.samarthre.com อย่างไรก็ต าม หากมี พ นักงานท่านใดเห็ นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื องดังกล่ าว บริ ษทั ยังได้เปิ ดโอกาสให้
พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรี ยน ร้องทุกข์ เรื องทีถูกละเมิดสิ ทธิ รวมทังเรื องอืนๆ ได้ ซึ งทางบริ ษทั จะดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน

• นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิ กียวกับการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิP
บริ ษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ิเกียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิf โดยบริ ษทั มีแนวทางในการดําเนินการเกียวกับเรื อง
ดังกล่าว เช่ น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึ กข้อ ตกลงการไม่ กระทําผิดเกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ และการไม่ละเมิดทรั พ ย์สินทาง
ปัญญา บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั สามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์การทํางานของพนักงาน เพือป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ทีละเมิดลิขสิ ทธิf หรื อไม่เกียวข้องกับการทํางาน
• การแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนินงานของบริ ษทั เพื อสร้างความยังยืน
ให้กบั กิจการ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่ งใส การจัดให้มีช่องทางสําหรับ
ให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ได้โดยการส่ งจดหมาย
ทางไปรษณี ยต์ ามทีอยูท่ ีได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com ในส่ วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ งรายละเอียดใน
การติดต่อมีดงั นี
ส่งจดหมายถึง
:
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 34 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ^^^[w
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมู ลเพื อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณา และสรุ ปผลเพื อรายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป ทังนี บริ ษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองผูส้ ่ งความคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวไว้เป็ นความลับ
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• นโยบาย ขั(นตอนและวิธีการแจ้ งเบาะแสและการปกป้ องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ยึดถือการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริ ษทั ช่วยกันสอดส่ องดูแลหากพบการกระทําใดๆ
ที ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิด จรรยาบรรณ ผิดกฎระเบี ยบและข้อบังคับของบริ ษทั ผิดกฎหมาย หรื ออาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษัท
รวมทังกรณี ที ถูกละเมิ ดสิ ทธิ พนักงานก็ส ามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิ ดดังกล่าวแก่บริ ษ ัท ได้ โดยส่ งเรื องพร้อมเอกสารและ/หรื อ
หลัก ฐานที มี ให้กบั ประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยทําได้ทังนําส่ งด้วยตนเองใส่ ลงในกล่องรับ แจ้งหรื อส่ งทางไปรษณี ย ์
โดยขอให้ระบุชือและนามสกุลของผูแ้ จ้งมาด้วย เพือความสะดวกในการสอบถามและ/หรื อขอข้อมูลเพิมเติม หากไม่มีการระบุชือจะไม่ได้
รับการพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่ามีมูลความจริ ง ก็จะนํา เรื องดัง กล่าวส่ งคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทังนี บริ ษทั จะปกป้ องพนั กงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่ มีการเปิ ดเผยชื อผูแ้ จ้ง แก่ผูใ้ ดทังสิ น จะรู ้ เพี ยงประธานกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เท่านัน
พนักงานบริ ษทั จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ของบริ ษทั เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั www.samartdigital.com และของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั www.samarthre.com
ทั งนี บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและจริ ยธรรมธุ ร กิ จ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.samartdigital.com และได้มีการสื อสารนโยบายการกํากับดู แลกิจการและจริ ยธรรมธุ รกิจให้กบั ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษทั
รั บทราบผ่านทางอี เมล์ โดยจัดทําในรู ปแบบ Tips เกียวกับการกํากับดู แลกิ จการ และติ ดโปสเตอร์ ที บอร์ ดประชาสัมพัน ธ์ของบริ ษัท
นอกจากนัน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีสอดส่ องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ยดึ ถือปฏิ บตั ิ
อย่างเคร่ งครัด

J. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุ ดย่อ ยทังหมด 6 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
กํา หนดค่ า ตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง (Risk Management Committee) และ
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน (Sustainable Development Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ ง
และขอบเขตอํานาจหน้าทีมีดงั นี
) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. นายปิ ยะพันธ์ จัมปาสุต
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิชยั รงควิลิต
เลขานุการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตัดสิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษ ัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษ ัทย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
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5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้อง
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที มี ความรู ้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที จะทําหน้าที ในการสอบทานความน่ าเชื อถื อของงบการเงิ นได้
โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนันต้อง
ระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการดํารงตําแหน่ งเกิ นวาระที กําหนดมิ ได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มี การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเกียวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ ^ ครัง
6. พิ จ ารณารายการที เกี ยวโยงกั น หรื อ รายการที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อ กํา หนดของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ทังนี เพื อให้มันใจว่า รายการดังกล่า ว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
1. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
ประธานกรรมการบริ หาร /ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
กรรมการ
3. นายประชา พัทธยากร
กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
เลขานุการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารมี วาระการดํารงตําแหน่ ง ^ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิ จารณาคัดเลือ กกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจํานวนหนึงของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารใหม่
ทุก ปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังแรกหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ือ หุ ้น ประจํา ปี กรรมการที ครบกําหนดวาระการดํารงตํา แหน่ ง
ดังกล่าวมี สิทธิ กลับเข้า ดํารงตํา แหน่ งอีกวาระหนึ ง ทังนี กํา หนดให้ประธานเจ้า หน้าที บริ ห ารดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริ หารโดย
ตําแหน่ง
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. พิ จารณากําหนด กลยุทธ์และแผนการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมถึ งโครงสร้ างการบริ ห ารงานและอํานาจบริ ห ารต่า งๆ ของบริ ษทั เพื อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนิ นนโยบายและแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ที ได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดื อนของพนักงาน เพือเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5. มีอาํ นาจในการทํานิ ติ กรรมการผูกพัน บริ ษทั ตามขอบเขตที กําหนดไว้ในนโยบายและระเบี ยบวิธีปฏิ บัติ ของบริ ษทั เรื องอํานาจอนุ มตั ิ
ดําเนินการ
6. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทังนี ขอบเขตอํานาจหน้าทีของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารแสดงไว้ในหัวข้อ “5.2 ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ”
การมอบหมายอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงทีทําให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที ตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อ ยของบริ ษทั ยกเว้น เป็ นการอนุ มตั ิ รายการที เป็ นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
เลขานุการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
จํานวนหนึ งของบริ ษทั และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ใหม่ทุกปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี โดยกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริ ษทั จัดตังขึน รวมทังผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิทีสําคัญๆ ของบริ ษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดีอย่างสมําเสมอ
4. เสนอแนะข้อกําหนดทีเกียวกับจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิทีดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
5. ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนือง และเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี ยวกับการกํากับดู แลกิจการที ดี ของบริ ษทั พร้อมความเห็ นในแนวปฏิ บัติและข้อเสนอแนะเพื อแก้ไข
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
1. นายคันธิ ศ อรัณยกานนท์
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
เลขานุการ
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ น
ผู้อ อกจากตํา แหน่ ง กรรมการที ออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระอาจถู ก เลื อ กให้ ก ลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง ใหม่ ไ ด้โ ดยได้ รั บ เสี ย งข้า งมากจาก
คณะกรรมการบริ ษทั สําหรับการแต่งตังกรรมการทดแทนในกรณี ทีตําแหน่ง ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาแต่งตังต่อไป
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
^. สรรหา คัดเลื อก และเสนอบุ คคลให้ดํา รงตําแหน่ งกรรมการอิ สระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั เพื อนําเสนอต่อ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิในกรณี ทีตําแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ และในกรณีอืนๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และเลขานุการบริ ษทั ในกรณี ทีมีตาํ แหน่งว่างลง เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังกําหนด
หลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึนเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
5. พิจารณากลันกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของบริ ษทั
6. กลันกรองและตรวจสอบรายชื อผูท้ ีจะเสนอชื อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานทีเกียวข้องว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ีถูกขึนบัญชี ดาํ หรื อถอดถอนจากบัญชี
รายชือทีหน่วยงานเหล่านีจัดทําขึน
7. ในกรณี ทีมี การเสนอชื อกรรมการที พ้นวาระกลับเข้า ดํารงตําแหน่ ง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ การเข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5) คณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
ประธาน
1. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
[. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
กรรมการ
2. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
กรรมการ
4. นายประชา พัทธยากร
กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
เลขานุการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงมีวาระการดํารงตําแหน่ง ^ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
จํานวนหนึงของบริ ษทั เพื อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี ยงใหม่ทุกปี ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ซึ งกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. กําหนดทิศทางธุรกิจทีชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี ยงทีสําคัญ พร้อมทังกําหนดกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงนัน
2. กําหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี ยง เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในส่ วนงานต่างๆตามความรับผิดชอบ
3. กํากับดูแลให้มนใจว่
ั ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื อสารอย่างทัวถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านัน
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง เพือให้มนใจว่
ั าการสํารวจความเสียงได้ครอบคลุม
ทุกขันตอนของการดําเนิ นธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี ยงให้เกิดขึนอย่างต่อเนืองทัวทังองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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นอกจากนี บริ ษทั ได้มีการแต่งตังคณะทํางานบริ หารความเสี ยง ซึ งประกอบด้วยกรรมการ และผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั โดยมีอาํ นาจหน้าทีดังนี
1. พิ จารณาความเสี ยงที มีนัยสําคัญ และใช้วิธีการจัดการความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื อดูแลปริ มาณความเสี ยงของ
บริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
2. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี ยงภายใต้แนวทางและนโยบายทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ เกียวกับการบริ หาร การดําเนิ นงาน และสถานะความเสี ยงของบริ ษทั และการเปลียนแปลง
ต่างๆ รวมถึงสิ งทีต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเพือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทีกําหนด
6) คณะกรรมการพัฒ นาเพือความยังยืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
1. นางสุกญั ญา วนิชจักร์ วงศ์
ประธาน
2. นายประชา พัทธยากร
กรรมการ
k. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
กรรมการและเลขานุการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการพัฒนาเพื อความยังยืน มีวาระการดํารงตําแหน่ ง ^ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัด เลื อ ก
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเพือ
ความยังยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการพัฒ นาเพือความยังยืน
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดําเนิ นงานเพือการพัฒนาอย่างยังยืนทีสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ งแวดล้อมของบริ ษทั
2. ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ และประเมินประสิ ทธิ ผลของการดําเนินการตามนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทังนี คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสมําเสมอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ งบริ ษทั แสดงสาระ
สําคัญของการประชุมในปี ทีผ่านมาไว้แล้วในรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแสดงจํานวนครังการเข้าร่ วมประชุมในปี ทีผ่านมาใน
“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดย่อย”

5. การสรรหาและแต่งตั(งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าที สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รง
ตําแหน่ งประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อ ย ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร ผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
และเลขานุการบริ ษทั พร้อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย ประกอบการพิจารณา รวมทังดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลที
เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีกําหนด โดยพิ จารณาถึ งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
รวมทังการพิจารณาจากทักษะทีจําเป็ นทียังขาด เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ยกเว้นกรณี ทีมีการแต่งตังกรรมการ
เข้าใหม่หรื อกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอรายชือผูท้ ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
พิจารณาก่อนทีจะนําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตังกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึง
หนึงของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยู่ทงหมดเลื
ั
อกตัง
บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพี ยงใดไม่ได้ นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั ได้เสนอชือกรรมการให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนทีละคน เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้น
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มีสิทธิ เลื อกกรรมการที ต้องการได้อย่างแท้จริ ง ทังนี สําหรับการเลื อกตังกรรมการอิ สระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะ
ดําเนิ นการสรรหา คัดเลือก บุ คคลที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ ซึ งสอดคล้อง
กับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิ จารณาอนุมตั ิ ในกรณี ทีตําแหน่งว่างลง
เนื องจากครบวาระและในกรณี อืนๆ นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่ง ตังคณะกรรมการชุ ด ย่อยขึนเพื อช่ วยแบ่ง เบาภาระของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบ หรื อพิ จารณาเรื องต่างๆ ที สําคัญ ต่ อบริ ษทั ซึ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
พัฒนาเพือความยังยืน ทังนี สําหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการชุ ดย่อยดังกล่าว จะต้องผ่านขันตอน การสรรหา คัดเลือก
บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทังภายในและภายนอกทีมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าํ มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
องค์กร และมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั เป็ นอย่างดี เพือนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแต่งตัง

แผนการสื บทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้เล็งเห็น ถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ทีมีตาํ แหน่ งผูบ้ ริ หารว่างลงซึ งนอกจาก
บริ ษัทจะตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน เพื อทําหน้าที สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้า ดํารงตํา แหน่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ทําแผนสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งขึน โดยพิ จารณาคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสม และมีศกั ยภาพใน
การปฏิ บตั ิหน้าทีในตําแหน่ งผูบ้ ริ หารดังกล่าว และพัฒนาเพือเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตําแหน่ งได้ในอนาคต ทังนี เพือสร้างความ
เชือมันให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดําเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

7. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ในการจัดตังบริ ษทั ใหม่ทุ กครัง ฝ่ ายจัดการต้องนําเรื องดังกล่าวเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิ จารณาอนุ มตั ิ ก่อนดําเนิ นการ
จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังผูบ้ ริ หารเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม พร้ อมทังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้า ที และความรับ ผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารที เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในบริ ษทั
ดังกล่าว โดยผูบ้ ริ ห ารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ต้องรายงานผลการดํา เนิ น งานในบริ ษัทที ตนดู แลต่ อคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจํา
ทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรื อการดําเนิ นเรื องทีมีนยั สําคัญตามทีกําหนดในอํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามทีนโยบาย
กําหนดและต้องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ในแต่ละปี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต้องนําเสนอแผนงาน
ประจําปี เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั เพื อพิ จารณาอนุ มตั ิแผน หากบริ ษทั ใดมีผลประกอบการไม่เป็ น
ไปตามแผน ต้อ งชี แจงต่ อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ห าร ในกรณี ที ผลประกอบการมี ปั ญ หามาก จะถู กกํา หนดให้ ชี แจงในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารเป็ นกรณี พิเศษ (Watch List) เพือเฝ้าระวังการบริ หารและการแก้ไขอย่างใกล้ชิด
สําหรับระบบควบคุมภายใน บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต้องกําหนดมาตรการหรื อระบบควบคุมภายในโดยบริ ษทั จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร กรณี ทีบริ ษทั ใด
มีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายในซึ งมีความเสี ยงทีจะทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการบริ หารจะสังให้ปรับปรุ งและแก้ไขการ
ควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทังนี หากบริ ษทั ย่อยมีการทํารายการใดๆ ที ต้องปฏิ บตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที
เกี ยวข้อง ซึ งต้องได้รับการพิ จารณาอนุ มตั ิ จากที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย เช่น การเพิมทุน การลดทุ น หรื อการเลิกบริ ษทั ย่อ ย เป็ นต้น
รายการดังกล่าวจะถูกนําเข้าพิจารณาในที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื ออนุ มตั ิแนวทางในการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั ย่อยต่อไป
ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยกระทําการใดๆ ซึ งเป็ นการได้มาหรื อ จําหน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์สินของบริ ษทั ย่อย บริ ษัทจะปฏิ บัติเช่ น เดี ยวกับหลักเกณฑ์
การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินของบริ ษทั โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการที มีนยั สําคัญที เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด สําหรับการทํารายการของบริ ษทั ย่อยกับบุคคลทีเกียว
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โยงกัน ของบริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท มิ ได้เข้า ไปกํากับ ดู แลในเรื องดัง กล่ า ว เว้น แต่บ ริ ษ ัท ย่อ ยเข้าทํา รายการกับ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกันตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

B. การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที จะทราบข้อมูล และนําระบบ
การเข้ารหัสมาใช้ เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั พนักงานระดับต่างๆ ให้
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี บริ ษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ น
ความลับ การไม่กระทําผิดเกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพ ย์สินทางปั ญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามใน
สัญญาว่าจ้าง และยังได้กาํ หนดไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์
ส่วนตนหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบ และหลีกเลียงหรื องดการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง ^ เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงิ นหรื อข้อมูลที
สําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเพือให้มนใจว่
ั
านโยบายดังกล่าวเป็ นทีรับทราบและปฏิ บตั ิตาม บริ ษทั จึงได้จดั ทําหนังสื อแจ้ง
กําหนดช่วงเวลาการห้ามซื อขายหุ ้นทังปี ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิ นให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริ ษทั ยังได้จดั ส่ ง
หนัง สื อ แจ้งเรื องดังกล่าวให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารรั บทราบอี กครั ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีกรณี ทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั มีการซื อขายหลักทรั พย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทังนี บริ ษทั ได้มีการประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ เรื องดังกล่าวให้พนักงานของบริ ษทั รั บทราบ
ผ่านทางอี เมล์ โดยจัดทําในรู ปแบบ Tips เกียวกับการกํากับ ดู แลกิ จการประจํา สัปดาห์ และติ ดโปสเตอร์ ทีบอร์ ดประชาสัมพัน ธ์ของบริ ษทั
รวมทังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั และสัญญาซื อขายล่วงหน้า ทังของ
ตนเอง คูส่ มรสหรื อผูท้ ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรสหรื อผูท้ ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนันต่อ ก.ล.ต. ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าอันเนืองมาจากการซื อ
ขาย โอนหรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ภ ายใน k วัน ทําการนับ แต่ วนั ที เกิ ดรายการ รวมทังบทกํา หนดโทษตามมาตรา \m แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. [\k\ โดยหากมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการ
และผูบ้ ริ ห ารจะต้องแจ้งให้ห น่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ทราบ เพื ออํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ งรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าต่อ ก.ล.ต. นอกจากนัน บริ ษทั ยังกําหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณี ผิดพลาดมีผูบ้ ริ หารละเมิด
กติกาดังกล่าว บริ ษทั จะทําหนังสือตักเตือนเพือหลีกเลียงการประพฤติซาในเรื
ํ
องดังกล่าว
ในกรณี ทีเกิ ดรายการที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี เกียวข้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
ได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื อพิ จารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้อง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิทุกครังก่อนทํารายการ
โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่อยู่ในที ประชุ มเพื อร่ วมพิ จารณา และออกเสี ยงลงมติทังในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี บริ ษ ัทจะทํา การเปิ ดเผยรายการทีบริ ษ ัทหรื อบริ ษ ัทย่อยทํากับบุ คคลที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต าม
หลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยแสดงไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางเพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั รวมทังได้ระบุไว้ในหมวดที \
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใต้เรื อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริ ษทั ได้แจ้งแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือ
ปฏิ บตั ิ ซึ งคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการทําหน้าที ติ ดตามดูแลการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดู แล
กิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั อย่างสมําเสมอและเคร่ งครัด
นอกจากนี บริ ษทั ได้จดั ตังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพือทําหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนืองและ
เหมาะสม
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C. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรื องอืนๆ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทีดีในระดับสากลและระดับอาเซี ยน
ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สําหรับส่ วนทียังไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการดังกล่าว บริ ษทั ได้พิ จารณาปรับใช้แนวปฏิ บตั ิ
หรื อวิธีปฏิบตั ิอืนให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
1. บริ ษัท ยัง มิ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยมี ส่ ว นในการสรรหาและแต่ ง ตังกรรมการ อย่า งไรก็ ต าม คณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตัง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ โดยใช้ฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยประกอบการพิจารณา รวมทังดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลที
เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กาํ หนด โดยพิ จารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
รวมทังการพิจารณาจากทักษะทีจําเป็ นทียังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และนําเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. บริ ษทั ยังมิ ได้กาํ หนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตังกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั ได้เสนอชือกรรมการให้ผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนทีละคน โดยผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง ตามข้อบังคับของบริ ษทั เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกกรรมการทีต้องการได้อย่างแท้จริ ง
3. บริ ษทั ยังมิได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อคณะกรรมการหรื อผูท้ ีคณะกรรมการมอบหมายเกียวกับการซื อขาย
หุ ้นของบริ ษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื อขาย อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริ ษทั มีนโยบาย
กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกครัง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บริ ษทั มิได้กาํ หนดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนอืนทีอยูน่ อกกลุ่มธุรกิจทีกรรมการบริ หารไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ ง อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนของกรรมการแต่ ละท่ านไว้ไม่เกิ น 5 แห่ ง นอกจากนัน
บริ ษทั ยังได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืนของผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยกําหนดให้ก่อนทีผูบ้ ริ หารท่านใดจะไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืน จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารทราบเพือพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ทีดําเนิ น
ธุ รกิจสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิ จารณา
เสนอแต่งตังบุ คคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั โดยพิ จารณาถึงความรู ้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะปฏิ บตั ิหน้าที
ให้แก่บริ ษทั
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระเป็ นผูห้ ญิง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีกรรมการบริ หารทีเป็ นผูห้ ญิง 1 ท่าน คือนางสุกญั ญา
วนิ ชจักร์ วงศ์ ซึ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานของบริ ษทั ดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั มิได้
กีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของจํานวนกรรมการทังคณะ ซึ งน้อยกว่าหลักการ
กํากับดูแลกิ จการที ดีทีกําหนดไว้ทีมากกว่าร้อยละ \w ของจํานวนกรรมการทังคณะ ขณะเดี ยวกัน คณะกรรมการมีสัดส่ วนกรรมการทีไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารคิดเป็ นร้อยละ 57.14 ของจํานวนกรรมการทังคณะ ซึงน้อยกว่าหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีกําหนดไว้ร้อยละ 66
4. บริ ษั ท ยัง ไม่ ไ ด้ เข้า ร่ ว มโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต (Collective Action Coalition: CAC)
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายหุ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพื อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT)
เพื อเข้ารั บการอบรมและคํา แนะนํากระบวนงานในการต่อ ต้า นการทุ จริ ต โดยบริ ษทั ติ ดตามข่าวสารและข้อ มู ลการอบรมสัมมนาจาก
เครื อข่า ยดังกล่าวอย่างสมําเสมอ และบริ ษทั อยู่ระหว่างการพิ จารณาปรับปรุ งนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวปฏิ บัติและ
กระบวนการทํางานทีเกียวข้อง เพือเตรี ยมความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(CAC)
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