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การกํากับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื นฐานสาํคญั ในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัให้เกิด
ความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษทั 
อนัจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของกิจการอยา่งย ั�งยืน ดงันั น คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ เพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที�ดีมีความรับผิดชอบต่อ
ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจทั งพนักงาน ลูกคา้และผูถื้อหุ้น ตลอดจนการเกื อกูลสังคมอยา่งจริงจงั นอกจากนี  บริษทัยงัไดมี้การทบทวนนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอให้มีความเหมาะสม รวมทั งไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.samartdigital.com 
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัซึ�งเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ที�ดูแลให้บริษทั กรรมการและผูบ้ริหาร 
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พรบ.
บริษทัมหาชน รวมทั งกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งผลจากความตั งใจจริงในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อความยั�งยืน ทาํให้
ในปี 2560 ที�ผา่นมา บริษทัไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2560 “ระดบัดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ� งเป็นคะแนน
ระดบัสูงสุด และติดอนัดบั Top Quartile ติดต่อกนัเป็นปีที� 8 
 
ในปี 2560 ก.ล.ต. ได้ออกหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code: (CG Code) เพื�อเป็นหลกั
ปฏิบติัใหค้ณะกรรมการบริษทัซึ� งป็นผูน้าํหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์รนาํไปปรับใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการใหกิ้จการมีผลประกอบการที�
ดีในระยะยาว น่าเชื�อถือสาํหรับผูถื้อหุน้และคนรอบขา้ง เพื�อประโยชนใ์นการสร้างคุณคา่ให้กิจการอยา่งยั�งยนืตรงกบัความมุ่งหวงัของทั งภาครัฐ 
ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดงันั น เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลในปี [\]^ ของ กลต. 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้าํการประเมินตนเองเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเทียบกบั CG Code เพื�อพิจารณานาํหลกัปฏิบติั
มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษทั ก่อนนาํเสนอที�ประชุมใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการต่อไป  

 
 �. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

 
นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ 
และความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย จึงได้จดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการที�เป็นลายลกัษณ์อักษร         
ทั งภาษาไทยและอังกฤษตั งแต่ปี 2548 รวมทั งได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัที� www.samartdigital.com เพื�อให้พนักงานบริษทัและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทั ซึ� งนโยบายดังกล่าวให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนกังานไดถื้อปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
ซึ�งคณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั งนี  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกลต. ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั ง
ที� 1/2561 เมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงันี  

 
หมวดที�  1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษทัใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไมว่่าผูถื้อหุ้นนั นจะเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ นกัลงทุนสถาบนั หรือ
ชาวตา่งชาติ โดยบริษทัมิไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั  
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ในปี 2560 สิทธิตา่งๆ ที�ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บมีดงันี  
 

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื(อ ขาย หรือโอนหุ้น          

 บริษทัไดแ้ต่งตั งให้บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื�ออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

• สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัที�กฎหมาย
กาํหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิf แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งคาํถามเกี�ยวกบับริษทัลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยผูถื้อหุน้ตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตามที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด  
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระที�ตอ้งการนาํเขา้ที�ประชุม หรือคาํถามที�ตอ้งการใหต้อบ      
ในที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัสิ นสุดรอบปีบญัชีตั งแต่วนัที� 29 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป โดยกาํหนดให้การ
เสนอวาระการประชุมสิ นสุดวนัที� 31 มกราคม 2561 การส่งคาํถามสิ นสุดก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 บริษัทได้แจ้ง
ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื�องให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2560 และแสดง
รายละเอียดขั นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั งการเสนอคาํถามล่วงหน้าไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัในส่วนของนักลงทุนสัมพนัธ ์
ภายใตห้วัขอ้ “การส่งคาํถาม และเสนอวาระล่วงหนา้หนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้”  

 

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั งการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที�ประชุม เพื�อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัไดก้าํหนดวนั เวลา และสถานที�ในการประชุมที�สะดวกต่อการเดินทาง
และแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้  
 
ในปี 2560 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้น [ ครั ง คือการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที� 1/2560  
จดัขึ นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 และวนัที� 27 กนัยายน 2560 ตามลาํดบั ที�โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ� งเป็นสถานที�ที�สะดวกในการเดินทาง สามารถรองรับผูถื้อหุ้นที�มาเขา้ร่วมประชุม และบริษทัได้แจง้ให ้         
ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า โดยบริษทัได้รับผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซึ� งประเมินโดยสมาคมส่งเสริม      
ผูล้งทุนไทย ในระดบั “ดีเยี�ยม” นอกจากนี  ผูถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิตา่งๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงันี  

 
ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ล่วงหน้า 54 วนัก่อนวนัประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ รวมทั งรายงานประจาํปี ไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั ในส่วนของ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้” ทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม 36 วนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั น บริษัทได้
มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนัดประชุม
ในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซต ์ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 26 วนั ซึ� งมากกว่าที�กฎหมายกาํหนด 
โดยหนังสือนดัประชุมดงักล่าวได้ระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ การลงมติ กฎเกณฑ์ และ
วิธีการในการเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั งแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งที�มีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น 
นอกจากนี  ไดป้ระกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวนัติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 22 วนั ตามที�
กฎหมายกาํหนด 
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สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื�อ
ประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหพ้ร้อมก่อนวนัประชุม ทั งนี  เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
 
วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทกาํหนดให้มีข ั นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น      
เป็นหลกั ซึ� งในการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุม บริษทัได้จดัให้มีเจา้หน้าที�และเทคโนโลยีที� เหมาะสมและเพียงพอเพื�ออาํนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชุมมากกวา่ 1 ชั�วโมง โดยไดน้าํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน
เพื�อความรวดเร็วในการแสดงผล ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 กรรมการของบริษทัทั งหมดรวม 7 ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
นอกจากนี  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รวมทั งผูต้รวจสอบบัญชีได้เขา้ร่วมประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามใน           
ที�ประชุม โดยประธานกรรมการทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม ไดแ้นะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม แจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ทั งที�มาดว้ยตนเองและมอบฉันทะ จาํนวนหุน้ทั งหมดที�มีสิทธิออกเสียงใหที้�ประชุมทราบ ซึ�งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2560 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั งสิ น 126 ราย โดยแบ่งเป็นมาดว้ยตนเอง 26 ราย และมอบฉนัทะ 100 ราย นอกจากนั น   
เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษทัไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ เพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม และได้
ชี แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมการประชุมทราบก่อนเริ�มประชุม รวมทั งไดแ้จง้ผลของการเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560
นอกจากนี  กรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วนไดเ้สีย ต่อจากนั น ประธานกรรมการได้
ดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม 
บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบเกี�ยวกบัการลงมติ
อนุมติัในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียง พร้อมทั งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
คณะกรรมการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั งใน
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น รวมทั ง
ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมด้วย นอกจากนั น หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนบตัรลงมติใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัเพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

 
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดมี้การแจง้มติที�ประชุมผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิ น ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม 
โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมที�ระบุรายชื�อ
กรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชี แจงที�เป็นสาระสําคญั คาํถาม คาํตอบหรือขอ้คิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถว้น    
ทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทั งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 
 

• สิทธิในการเลือกตั(งและถอดถอนกรรมการ รวมทั(งการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกครั ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ� งในสาม (^/k)            
และให้มีการเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูที้�ตอ้งออกตามวาระสามารถกลับเขา้ดํารง
ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งได ้ซึ� งผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑด์งันี  
 
- ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั งหมด เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ง

ในครั งนั น ในกรณีที�บุคคลซึ� งได้รับการเลือกตั งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั งในครั งนั น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี ขาด 
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นอกจากการแต่งตั งกรรมการแล้ว ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้        
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
นอกจากนั น ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีทุกครั ง บริษัทยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ทั งนี  บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแตล่ะท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั ง พร้อม
ทั งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ� งมีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณา 

 

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั(งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั งผูส้อบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั ง พร้อมทั งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�เสนอเขา้รับการแต่งตั ง รวมทั งรายละเอียดเกี�ยวกบั
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได ้

 

• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา    

บริษทัดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัยงัได้นํา
ขอ้มูลที�สาํคญั รวมทั งขา่วสารต่างๆ ที�เป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

 

• สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร   

บริษทัมีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ   
กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ นอยูก่บัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม กาํหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสาํรอง
ต่างๆ ทุกประเภท ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย ทั งนี  ขึ นอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั นๆ ดว้ย 
 

เนื�องจากบริษทัมีขาดทุนสุทธิในปี [\\m ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 จึงมีมติอนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559  
 

ทั งนี  สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลในปีรอบ 3 ปีที�ผา่นมาไดจ้ากหัวขอ้ 
“นโยบายการจา่ยเงินปันผล” 

 

นอกจากสิทธิของผูถื้อหุน้ดงักล่าว บริษทัมิไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั 

 
หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  

 บริษัทตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติ          
ต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร      
ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยา่งสมํ�าเสมอและทนัเวลา โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียง 
ลงคะแนนแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง โดยหุ้นของบริษทัมีเฉพาะหุ้นสามญัเท่านั น และกรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั งบุคคลเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อและประวติัของกรรมการอิสระทั ง 3 ท่านของบริษทั เพื�อเป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทั งระบุถึงเอกสาร หลกัฐานและวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมซึ� งไดจ้ดัทาํทั งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    
จาํนวน 17 ราย นอกจากนั น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดจ้ดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการ
แต่งตั งกรรมการ บริษทัยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั งนี  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั งที�ผ่านมา บริษทัได้
ดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม 
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หรือแจกเอกสารเพิ�มเติมในที�ประชุมซึ� งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้ นอกจากนั น บริษทัได้
กาํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวขอ้ “การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูล
ภายใน” 

หมวดที� 5 การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กับบริษทั ซึ� งส่งผลต่อ
ความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได ้บริษทัจึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คูแ่ข่ง คู่คา้ 
เจา้หนี  ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบัติที�ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอย่างทั�วถึง                      
การจดัใหมี้ช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัได ้        
ซึ�งไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นคูมื่อจริยธรรมธุรกิจของบริษทัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติัและได้เผยแพร่คู่มือดงักล่าว
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 
 
ทั งนี  จริยธรรมธุรกิจฉบบัปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยสามารถ  
ดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดใ้นหวัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 
หมวดที� 7 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั 
ที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียมกนั และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ        
และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทั รวมทั งทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็วในเรื�องตา่งๆ เช่น 
 

- จดัส่งรายงานทางการเงิน คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  (Management Discussion and Analysis: 
MD&A) ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต. ภายในเวลาที�กาํหนด โดยงบการเงินของบริษทัไม่มีรายการที�ผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเงื�อนไข รวมทั งไม่มีประวติัการถูกสั�งให้แกไ้ขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนั น เพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บ
ทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสได้ดียิ�งขึ น 
บริษัทเผยแพร่คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) สําหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com และผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารให้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้น “โครงสร้างการจดัการ” 
ภายใตห้ัวขอ้ “คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

- เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ�มเติม           
ใน “รายการระหวา่งกนั”   

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และกาํหนดนโยบายให้
กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน k วนัทาํการนบัแตว่นัที�มีการซื อ ขาย โอน หรือรับโอน 
โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต. นอกจากนั น        
ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกครั ง  
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             ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 มีดงันี  

กรรมการ/ผู้บริหาร 

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

1 ม.ค. 2560 

หรือวนัที� 

ได้รับการแต่งตั(ง 

ได้มา 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป 

ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2560 เพิ�ม (ลด) 

^.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต  

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
- - 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

[.  ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู  
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

3,000,000 
- 

- 
- 

- 
- 

3,000,000 
- 

- 
- 

k.  นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ 
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

800,000 
- 

- 
- 

- 
- 

800,000 
- 

- 
- 

u.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์   
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

\.  นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์  
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

7,781,000 
- 

- 
- 

- 
- 

7,781,000 
- 

- 
- 

6.  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
13,400,000 
1,500,000 

- 
- 

- 
- 

13,400,000 
1,500,000 

- 
- 

7.  นายประชา พทัธยากร  
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ (1) 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

1,265,600 
- 

- 
- 

- 
- 

1,265,600 
- 

- 
- 

10. นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ์ (1) 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

11. นายหิรัญ พนัธุบ์า้นแหลม (1) 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

20,000 
- 

- 
- 

- 
- 

20,000 
- 

- 
- 

หมายเหต ุ     (1) เป็นผูบ้ริหารของบริษทัตามนิยามในประกาศของ กลต. ตั งแต่เดือนกรกฎาคม [\]w  

 
นอกจากนั น บริษทัยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี  

1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั งแรกภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ตามแบบรายงานที�กาํหนด 

2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลงตามแบบรายงาน
ที�กาํหนด 

3) รายงานการมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งจดัเก็บไวที้�เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งสําเนาให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน x วนัทาํการนบัจากวนัที�บริษทัไดรั้บรายงานดงักล่าว 

  
โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื�อใหผู้ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว 
และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 
คณะกรรมการบริษทัได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบที� เกี�ยวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่าง
เคร่งครัด โดยปีที�ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ดาํเนินการใดๆ อนัเนื�องมาจากการไม่เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนด ทั งนี  คณะกรรมการไดด้าํเนินการตา่งๆ เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  
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• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดงันี( 
- รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ BC-�) 
 คณะกรรมการได้จดัให้มีการจดัทาํรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ \]-^) ที�มีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที�จะสะท้อนให้เห็นการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี           
ที�ผา่นมา  เช่น โครงสร้างขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั งการ
ปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นตน้  

 
-    เวบ็ไซต์ของบริษัท  

คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น และผูที้�เกี�ยวขอ้ง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชื�อถือ ดังนั น คณะกรรมการจึงไดดู้แลให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบับริษทัไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com ทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ได้เคย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที�บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั งรายงาน
ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ซึ� งสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูดงักล่าวได ้เป็นตน้  

 
-  นักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัตั งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื�อให้บริการขอ้มูลและขา่วสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทักบัผูล้งทุน    
ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั กิจกรรมจดัการลงทุน (Roadshow) การประชุม
ร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นตน้ ทั งนี  ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที�หมายเลขโทรศัพท ์               
0-2502-6583 หรือที�  www.samartdigital.com หรือที�อีเมล์ InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริษทัได้กาํหนดจรรยาบรรณ
ของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบตัิ  ดงันี  
 
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื อขายหุน้ที�บริษทัไดก้าํหนดไว ้
 
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ บริษทัยงัได้จดัประชุมแถลง
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้
ร่วมประชุมเพื�อชี แจง และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ 

 
โดยในปี 2560 บริษทัในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานใหแ้ก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ�าเสมอตามแผนงาน ซึ� งสรุป
ไดด้งันี  
- กิจกรรมพบปะนกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และกิจกรรมโรดโชว ์  จาํนวน   30 ครั ง 
- กิจกรรมแถลงขา่วเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั   จาํนวน     6 ครั ง 
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• การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆได้แก่  
- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั งการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย            

แตล่ะคณะ  
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบตัิตามที�ตอ้งการไวไ้ด ้
กรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�  และความรับผิดชอบเพิ�มขึ นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความ
เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอให้
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั   

 
ทั งนี  บริษทัได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัซึ�งสามารถดูรายละเอียดไดใ้น “โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้ัวขอ้ “คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 
 

• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 
งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ มีการ
ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ     
งบการเงิน เพื�อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั�วไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความ
เป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื�อเพิ�มความ
เชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย นอกจากนี  บริษทัไม่มีประวตัิการถูกสั�งใหแ้กไ้ขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยฯ์
และ ก.ล.ต. 

 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการบันทึกขอ้มูลทางบัญชี             
มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการ         
ที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั ในการนี  คณะกรรมการได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั งได้แสดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื� องดังกล่าวไวใ้น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี นอกจากนั น คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัดว้ย   

 
หมวดที� 5 บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายเกี�ยวกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในเรื�องต่างๆ เช่น องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบตัิของกรรมการ รวมทั งบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี  

 
5.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการที� มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส มีคุณธรรมและ    
ความรับผิดชอบ รวมทั งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที� เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น   
ทกัษะด้านบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย และดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ หรืออื�นๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศ     
แต่อยา่งใด อนัจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทับรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งกรรมการของบริษทัทั ง 7 ท่าน         
มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบตัิของกรรมการตามที�ไดก้าํหนดไวใ้น “โครงสร้างการจดัการ” นอกจากนั น กรรมการทั ง 7 ท่าน ยงัไดอุ้ทิศ
เวลา และความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการอยา่งเต็มที� โดยสามารถดูจาํนวนครั งในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ไดใ้นหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย” 
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5.2 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

• การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม ดงันั น เพื�อให้เกิด
ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกนั            
โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ                 
กบัฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ดงันี  
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 
1. รับผดิชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอ่ย

อื�นๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานที�กาํหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้นของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง [ ฝ่ายเท่ากนั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
1.    บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
2.    พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตา่งๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
3.    มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทั ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัเรื� องอาํนาจ

อนุมติัดาํเนินการ 
4.    ดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารนั น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ            
มอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือ
บุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท หรือบริษทัย่อย         
ของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการ
อนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

• การถ่วงดุลของกรรมการ 
บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั งหมด ซึ� งในจาํนวนดงักล่าวมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 
^ ใน k ของจํานวนกรรมการทั งหมด และไม่น้อยกว่า k คนที� มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจาก
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื�นใด โดยมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยก
ตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการที�มีประสบการณ์เกี�ยวกบัธุรกิจที�บริษทัดาํเนิน
กิจการอยู ่มีความรู้และความชาํนาญจากหลากหลายสาขา จาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
- กรรมการที�เป็นอิสระ       จาํนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั งคณะ)   
-  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร     จาํนวน 3 ท่าน (เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่)   
-     กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 1 ท่าน (เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่)   
 

ทั งนี  กรรมการอิสระของบริษทัทั ง k ท่าน เป็นผูที้�มีประสบการณก์ารทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพื�อให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถมั�นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที�ในฐานะตวัแทนของ           
ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม  
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• บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัทได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานเจา้หน้าที�บริหาร ซึ� งเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย 
และแนวทางที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทั     
ในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต ทั งนี  ให้รวมถึงการ
ดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ส่วนประธานเจา้หน้าที�บริหาร ทาํหน้าที�เป็นหัวหน้าคณะ หรือผูน้ําคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการ และ
ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั  

 
5.3   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

� นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 
เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการบริษทัทั ง 7 ท่าน ไมมี่ท่านใดที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอื�นเกิน 5 บริษัท ซึ� งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี
ประสิทธิภาพไดดี้เกินกวา่นโยบายที�กาํหนดไว ้ 

  

�  นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมัติ ทั งนี        
ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  

 
5.4   ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งโปร่งใส โดยสามารถดู
รายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “การสรรหาและแต่งตั งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด” 

 
5.5 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา 

 

5.5.1  ทบทวนและอนุมัตวิสัิยทัศน์ พนัธกจิ รวมถึงกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  
คณะกรรมการมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน ์พนัธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจทุกปี และมีส่วนในการกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทั ระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยง รวมทั งมีการติดตามการดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการ และความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน ์         
แก่ตนเอง หรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษัทและบริษทัในเครือ       
โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั งนี  รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

 
ทั งนี  บริษทัไดเ้ผยแพร่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั งนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการบริหาร
ความเสี�ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ โดย
ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดย้ึดถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 
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B.B.J      การตดิตามดูแลในเรื�องจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษทัไดมี้การสื�อสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั งบริษทัยงัไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ที�       
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนที�จะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของ
บริษทั โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับัญชาทุกคนทุกระดบัที�จะตอ้งทาํการ
สอดส่องดูแล รวมถึงให้คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัจริยธรรมทาง
ธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนดไว ้โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื นฐานของกฎหมาย ไม่ขดัต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย 
นอกจากนี  ทางบริษทัยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
ในกรณีที�ปรากฏเหตุวา่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื�อให้มีการแกไ้ข
หรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแลว้แต่กรณี ทั งนี ผูที้�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
หากการกระทาํนั นขดัตอ่กฎหมาย 

 
อนึ�ง ทางบริษทัยงัมีอีกช่องทางหนึ�งในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กาํหนดขั นตอนและวิธีการแจ้ง
เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผูแ้จ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื�อง “ขั นตอนและวิธีการแจง้เบาะแสและการปกป้อง
พนกังานผูแ้จง้เบาะแส” 
 
โดยในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลเรื�องจริยธรรมธุรกิจ โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทาํการประเมิน
ตนเองหรือบริษทัว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที�บริษัทกาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมิน
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินสรุปวา่ผูบ้ริหารและบริษทัมีการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจครบถว้น 

 
5.5.3     การแต่งตั(งคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื�อกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั ง
คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือ
พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัตอ่บริษทั โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัมีทั งหมด ] คณะ ดงันี  

 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหาร   
- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   
- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   
- คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

 
สําห รับรายละเอียดบ ท บ าท  ภาระห น้าที� ความรับ ผิดชอบ  และองค์ป ระกอบ ของแต่ละคณ ะได้แสดงไว้ใน หัวข้อ                    
“คณะกรรมการชุดยอ่ย” นอกจากนั น คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และเผยแพร่ไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

 
5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการ 
คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดย
หน่วยงานเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการ
ดงักล่าว  เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ� งในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุม
ชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย \ วนัทาํการก่อน            
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วนัประชุมคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม นอกจากนั น หากกรรมการท่านใด
ประสงคที์�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทาํได้ โดยการแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเพื�อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ นอกจากนั น คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้
คณะกรรมการมีจาํนวนองคป์ระชุมขั นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการว่าตอ้งมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั งหมด 
 
ปกติการประชุมแต่ละครั งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมทั งสิ น 9 ครั ง ดงันี   

 
รายชื�อกรรมการ 

 
ตําแหน่ง 

วันที�ได้รับแต่งตั(ง
เป็นกรรมการ 

วาระการดาํรง
ตําแหน่ง  
(ปี/เดือน) 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั(งหมด 

1. นายปิยะพนัธ ์จมัปาสุต  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

1 มีนาคม 2559 1/10 8/9 

2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

30 กนัยายน 2546 14/3 9/9 

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

30 กนัยายน 2546 14/3 9/9 

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (1)    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 30 กนัยายน 2546 14/3 9/9 
5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  (1)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /  

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

30 กนัยายน 2546 14/3 9/9 

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์(1)  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/   
ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื /  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

12 พฤศจิกายน 2558 2/1 9/9 

7. นายประชา พทัธยากร (1) กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี�ยง /  
กรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

13 สิงหาคม 2558 2/4 9/9 

หมายเหต ุ (1) เป็นตวัแทนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�ถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 70.94 

 
การประชุมคณะกรรมการในปี 2560 ไดพิ้จารณาเรื�องตา่งๆ ซึ�งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการประชุมครั งก่อน 
-       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั งที�ผา่นมา 
- พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี 2559 และแต่ละไตรมาสของปี 2560 
- พิจารณาอนุมติัรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 และแต่ละไตรมาสของปี 2560 
- พิจารณาอนุมติัรายการที�เกี�ยวโยงกนัเกี�ยวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
-       รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเลขานุการบริษทั 
-       รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุน้รายยอ่ย และการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
- พิจารณาอนุมติัเงินบาํเหน็จประจาํปีสาํหรับกรรมการ  
- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- พิจารณาทบทวน แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย 
- พิจารณาอนุมติัแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
- พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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 - พิจารณาแต่งตั งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 
- พิจารณาการประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที�ของบริษทั 
- พิจารณาใหค้วามเห็นในเรื�องเกี�ยวกบัการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น กอ่นนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
- พิจารณาอนุมติักาํหนดวนั เวลา สถานที� และวาระการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
- พิจารณาอนุมติัแต่งตั งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
- รับทราบรายงานความคืบหนา้ธุรกิจใหม่ 
- พิจารณาอนุมติัปิดบญัชีเงินฝากธนาคารที�ไม่เคลื�อนไหว 
- พิจารณาอนุมตัิการลงนามในสัญญาความร่วมมือพนัธมิตรธุรกิจ เพื�อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบดิจิตอล กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื อหุน้สามญัของบริษทั 
- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั  
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั เพื�อเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื อหุ้นสามญัของบริษทั 
- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเปลี�ยนชื�อบริษทั และเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนชื�อบริษทั 
- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ        
 เปลี�ยนชื�อบริษทั 
- รับทราบผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2560 
- รับทราบผลประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
- รับทราบขอ้มูลขา่วสารเกี�ยวกบักฎหมาย และประกาศฉบบัใหม่ 
- พิจารณาอนุมติัแผนธุรกิจประจาํปี 
-       พิจารณาอนุมติัอตัราการขึ นเงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนสั 
- พิจารณาหลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
- พิจารณาหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเลขานุการบริษทั 
- พิจารณาอนุมติักาํหนดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 
- พิจารณาอนุมติัใหปิ้ดบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดด้าํเนินกิจการ        

 
ทั งนี  ไดมี้การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้  
 

2) คณะกรรมการชุดย่อย 
ในปี 2560 คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มีจาํนวนครั งในการประชุมและประวติัการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
สรุปไดด้งันี  

รายชื�อ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั(งหมด 

 คณะกรรมการ   
    ตรวจสอบ 

   คณะกรรมการ 
      บริหาร 

คณะกรรมการ 
  กํากับดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนด     
   ค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการ 
 บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการ
พัฒนาเพื�อความ

ยั�งยืน 

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต  5/6      

2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู 6/6  3/3 3/3   

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์  6/6  3/3 3/3   

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์     3/3  

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  12/12   3/3  

]. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ์    12/12 3/3 3/3 3/3 2/2 

7. นายประชา พทัธยากร  12/12   3/3 2/2 
8. นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร      2/2 
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3)     การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที�ไม่ใช่ผู้บริหาร 
ในระหว่างปีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความจาํเป็น เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการ      
ที�อยูใ่นความสนใจโดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมอยูด่ว้ย ซึ� งในปีที�ผา่นมามีการประชุมรวม 1 ครั ง 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที�                      
ต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ โดยไดร้ายงานการทาํหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย              
แตล่ะคณะซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 
5.6   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิสาํหรับกรรมการและพนกังาน เพื�อยดึถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังาน สามารถดูรายละเอียดเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดที้�หวัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 
5.7   การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยง 

สามารถดูรายละเอียดไดใ้น “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง” และ “การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น” 
 

5.8 การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.8.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั(งคณะ และกรรมการรายบุคคล 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี 
เพื�อประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกรรมการรายบุคคล ทั งยงัเป็นการทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและการปฏิบัติหนา้ที�ของคณะกรรมการอนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการ โดยจะนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั(งคณะ 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั งคณะประจาํปี [\]w เพื�อมุ่งเนน้ให้
การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยเป็นการประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการทั งคณะ ซึ�งใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั งที� 9/2560   เมื�อวนัที� 14 
ธนัวาคม 2560 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบัคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื�อง
ต่างๆ ดงันี  
1.  โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.  การประชุมของคณะกรรมการ 
4.  การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 
5.  ความสัมพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั งคณะในรอบปี 2560 ที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการทั ง 7 ท่าน ในภาพรวม            
] หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.90 
การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลประจาํปี 2560 เพื�อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
กรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั งที� 9/2560 เมื�อวนัที� 14 
ธนัวาคม 2560 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบัคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื�อง
ต่างๆ ดงันี  
1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.  การพฒันาตนเอง 
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ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2560 ที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการ 7 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวขอ้ 
อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คดิเป็นร้อยละ 95.63 

 
5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํ
ผลการประเมินที�ไดไ้ปพฒันาการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ น และเป็นไปตามหนา้ที� 
ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ� งใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั งที� 
9/2560 เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2560 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อ
การประเมินผล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื จะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี  
1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.  การพฒันาและการฝึกอบรม 

สาํหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฎิบตัิงานของตนเอง
ในรอบปีที�ผ่านมาว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที�ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการ
ประเมินผลดงักล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี   
1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.  การพฒันาและการฝึกอบรม 
5.  กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.  ความสัมพนัธก์บัหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะเป็นดงันี   

 ผลการประเมิน คะแนนเฉลี�ย 
(ร้อยละ) 

^. คณะกรรมการบริหาร    ดีเยี�ยม 94.30 
[. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง    ดีเยี�ยม 91.74 
k. คณะกรรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   ดีเยี�ยม 95.42 
u. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   ดีเยี�ยม 95.18 
\. คณะกรรมการตรวจสอบ ดีเยี�ยม 97.08 
]. คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื ดีมาก 81.25 

 
5.8.3  การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกปี            
เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมตัิที�ประชุมคณะกรรมการ ครั งที� 9/2560 เมื�อวนัที� 
14 ธันวาคม 2560 และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กับคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุม
เรื�องตา่งๆ ดงันี  
1. ความเป็นผูน้าํ 
2. การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 
3. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
4. ความสัมพนัธก์บัคณะกรรมการ 
5. การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 
6. การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
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7. การสืบทอดตาํแหน่ง 
8. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
9. การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจริยธรรมธุรกิจ 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารในรอบปี 2560 ซึ� งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่านในภาพรวม 9 หัวขอ้ 
อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คดิเป็นร้อยละ 92.76 

 
5.8.4  การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษทัเป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํผลการ
ประเมินที�ไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการบริษทั ในการกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัให้สอดคลอ้ง
กบักฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั งที� 
9/2560 เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2560 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล โดยแบบ
ประเมินจะครอบคลุมเรื�องตา่งๆ ดงันี  
1. ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทั 
2. การปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ  
3. การติดต่อและประสานงาน 
4. การจดัเก็บเอกสาร 
5. การจดัประชุม 
6. การกาํกบัดูแลกิจการ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2560 ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษัททั ง 7 ท่าน ในภาพรวม            
6 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.71 

 
5.8.5 การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั งงานตรวจสอบภายในและงานให้คาํปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการ         
การบริหารความเสี�ยง และการควบคุมขององคก์ร โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั งที�  6/2560 เมื�อวนัที�  14 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อการ
ประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องตา่งๆ ดงันี  
1. วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ที� ความรับผิดชอบ 
2. ความเป็นอิสระและความเที�ยงธรรม  
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน 
4. การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง 
5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2560 ซึ� งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบทั ง          
3 ท่าน ในภาพรวม 6 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 98.67 

 
5.9    การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

 การพฒันากรรมการ  

บริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ เพื�อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อน
การปฏิบตัิหน้าที� โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื�องต่างๆ ดงันี  
• เรื� องที�ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหน้าที�  กฎหมายที�ควรทราบ ตลอดจน

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั   
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• ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ : แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทั 
• จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เพื�อสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
ในปี 2560 บริษทัไม่มีการแตง่ตั งกรรมการใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ  
 
นอกจากนั น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ บริษทัยงัไดส้นบัสนุนให้กรรมการไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รวมทั งหลักสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ   
ซึ�ง ณ วนัที� k^ ธนัวาคม 2560 กรรมการ k ท่านผา่นการอบรมหลกัสูตร DCP กรรมการ [ ท่านผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP และกรรมการ 
[ ท่าน ผ่านการอบรมทั งหลักสูตร DCP และ DAP ประวติัการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไวใ้นหัวข้อ 
“รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในแต่ละปีบริษทัจะนาํส่งหลกัสูตรการ
อบรมที�จดัโดยสถาบนัตา่งๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของกรรมการ 
 
ในปี 2560 กรรมการ 4 ท่านไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ดงันี   
 

1.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ -  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 10 (วพน. 10) 
  

2.  นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ -  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /  
       ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity : ABC) รุ่นที� 6 โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

2. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ-์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /              
                                               กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
- หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที� ๖ 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมั�นคงขั นสูง (สวปอ.มส.8) 

   - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
 

4.  นายประชา พทัธยากร - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
- หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที� 8  
         มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (IRDP)  
 

 การพฒันาผู้บริหาร 
บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคูไ่ปกบัการเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ๆ ใน
การเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ น อีกทั งเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลื�อน
ตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพ และส่งเสริมทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแขง่ขนัและพร้อม
เป็นผูน้ําในอุตสาหกรรมที�ดาํเนินการทั งในปัจจุบนัและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory 
Program  
 

จริยธรรมธุรกจิ 
 

บริษทัไดมี้การดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานของบริษทั ให้ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คณุภาพ คุณธรรม รวมทั ง
ครอบคลุมในเรื�องของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกนั การปฏิบตัิตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัทุกคนมีหน้าที�ตอ้งปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัดตั งแต่ปี 
[\u� ทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื�อให้พนกังานบริษทัและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึงหลกั
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดมี้การทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี นอกจากนี  เพื�อเป็นการติดตามการปฏิบติั
ตามจริยธรรมธุรกิจของบริษทั บริษทัจดัทาํแบบประเมินจริยธรรมธุรกิจ และให้ผูบ้ริหารระดับสูงทาํการประเมินว่าตนเองหรือบริษทัไดมี้การ



  

  

 18

ปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจที�ไดก้าํหนดและเผยแพร่ไวเ้พียงพอหรือไม่ ซึ� งผลการประเมินระบุว่าผูบ้ริหารและบริษทัมีการปฏิบัติตามจริยธรรม
ธุรกิจเพียงพอและเหมาะสม  
 
จริยธรรมธุรกิจฉบับที�ใช้อยู่ปัจจุบันของบริษัทได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั งที�  1/2561 เมื�อวนัที�  27 กุมภาพันธ์ 2561           
ซึ�งครอบคลุมประเด็นตา่งๆ ดงันี   

 
• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิสาํหรับกรรมการและพนกังาน เพื�อยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานดงันี  
1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
2. กรณีที�กรรมการหรือพนักงานได้มีการทํารายการที� เกี�ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทํากับ

บุคคลภายนอก ซึ�งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั นจะตอ้งไมมี่ส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชนส่์วนตนและในเรื�องการทาํธุรกิจที�แขง่ขนักบั

บริษทั หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 
4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื อขายหุ้นของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อประโยชน์ในการซื อขาย

หุน้ของบริษทั และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง ^ เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลที�สาํคญัที�
มีผลตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ระหว่างที�ปฏิบตัิงานให้บริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบัติงานแลว้  พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือว่าเป็นความลบัของ
บริษทัเพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั งสิ น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบตัิงาน ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคต
ของบริษทั หรือขอ้มูลอื�นๆ 

 
โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ น บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูที้� เกี�ยวขอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ� งคณะกรรมการบริษทัไดมี้
การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั ง รวมทั งมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและเงื�อนไขเสมือน
ทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้น
รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ \]-^) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการ     
ที� เกี�ยวโยงกนั กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที�ประชุม เพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั งใน         
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น ทั งนี  รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษัทที�เกิดขึ นในปี 2560         
ไดแ้สดงไวใ้น “รายการระหวา่งกนั” 

 
• ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัตระหนกัถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อ  
ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น         
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร ตลอดจนสิทธิในการ
รับทราบขอ้มูล ขา่วสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที�สําคญัๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมํ�าเสมอและทนัเวลา    
โดยสิทธิที�ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บไดแ้สดงไวใ้น “หมวดที� ^ สิทธิของผูถื้อหุน้” 

 
• นโยบายการปฏบัิตต่ิอพนักงาน  

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษทั บริษทัจึงให้การดูแลและปฏิบัติที�เป็นธรรมทั งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 
โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี  
1. ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิf ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
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3. การแต่งตั งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํด้วยความสุจริตใจ และตั งอยูบ่นพื นฐานของความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั น 

4. ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ เช่น การจดัสัมมนา 
ฝึกอบรมอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแกพ่นกังาน เป็นตน้ 

5. หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนักงาน 
6. กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัทั งระยะสั นและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าว 
7. จดัให้มีสวสัดิการที�เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสํารองเลี ยงชีพ เงินกูย้ืม       

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัให้มีรถรับส่ง การจัดให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย (Fitness) 
รวมทั งส่วนลดในการซื อผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์กี�ยวกบัการทาํงาน ซึ� งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกขด์งักล่าว จะไดรั้บการพิจารณา
อยา่งจริงจงั และกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพื�อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธอ์นัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 

• นโยบายความปลอดภัยในชีวติและสุขอนามัยของพนักงาน 
1. บริษทัจะมุ่งมั�น พฒันา และสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
2. บริษทัจะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 
3. บริษทัจะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนื�องมาจากอุบตัิเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนัเนื�องจากการทาํงาน 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั งการส่งเสริมและสร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของ
พนกังาน 

4. บริษทัจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั�นในการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือวา่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง เป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา 
ทุกระดบั และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 
นอกเหนือจากนโยบายที�กาํหนดไวแ้ลว้ บริษทัยงัดูแลและปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมทั งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั ง โยกยา้ย 
และสวสัดิการที�เหมาะสมต่างๆ ในระดบัที�สูงกวา่ที�กฎหมายกาํหนดไว ้เช่น 
1.  การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และประกันชีวติ  
 บริษัทจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคารสํานักงานของบริษัท โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษา

พนกังานที�เจบ็ป่วยสัปดาห์ละ 2 วนั รวมทั งจดัให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ที�เขา้รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลต่างๆ ทั งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนักงาน ทั งนี      
ในปี 2560 มียอดจํานวนเงินที�พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั งสิ นจํานวน 
714,972.52 บาท  

               

 อีกทั งยงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยแบ่งเป็นแผนการตรวจเพื�อให้เหมาะสมกบัพนักงานแต่ละคน ซึ� งพิจารณาจากอายุ
พนักงาน อายุการทํางาน ภาวะเสี�ยงจากการทํางาน รวมถึงระดับตําแหน่งงาน นอกจากนี  บริษัทได้จัดทําประกันชีวิตกลุ่ม             
(Group Insurance) โดยบริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กบัพนักงาน โดยคุม้ครองถึง
การเสียชีวิตทุกกรณี ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ บริษทัไดท้าํประกนัอุบัติเหตุ โดยบริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา 
ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กบัพนกังานนอกเหนือจากการประกนัชีวิต โดยคุม้ครองถึงการเกิดอุบติัเหตุ
ทุกกรณี ทุกสถานที�ทั�วโลกตลอด 24 ชั�วโมง กรณีที�พนักงานได้รับอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะจะได้รับ
คา่ชดเชยจากการดงักล่าวตามที�กาํหนดในกรมธรรม ์
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3. กองทุน 
บริษทัไดจ้ดัตั งกองทุนสาํรองเลี ยงชีพเพื�อเป็นหลกัประกนัความมั�นคงในชีวิตการทาํงาน โดยใชชื้�อกองทุนว่า “กองทุนสาํรองเลี ยง
ชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ� งจดทะเบียนแล้ว” มีประกนัสังคมให้กบัพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บป่วย          
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม โดยมีอตัราการจ่ายเงินสะสมร้อยละ 3-10 ของเงินเดือน ขึ นอยูก่บั
อายกุารเป็นสมาชิกกองทุน นอกจากนี ยงัมีกองทุนเงินทดแทน 
 

4. สินเชื�อ 
บริษทัจดัให้มีสวสัดิการสินเชื�อเงินกูเ้พื�อที�อยูอ่าศยั สินเชื�ออเนกประสงคส์มาชิกกองทุนสํารองเลี ยงชีพ เงินกูก้รณีประสบอุบติัภยั
หรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 

5. การพฒันาบุคลากร 
บริษทัยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอในทุกระดบั ทั งการจดัอบรมภายในบริษทั 
การอบรมผา่นระบบ e-learning การส่งพนกังานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทั รวมทั งการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่พนกังาน เพื�อเป็น
การเพิ�มพูนความรู้ และทกัษะให้กบัพนักงาน ทั งนี  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัพนักงานไดใ้นหัวขอ้ “บุคลากร” เรื� อง 
“นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” 

 
6. สวสัดกิารเงนิช่วยเหลือ และผลประโยชน์อื�น  ๆ 

1. แต่งตั งเจา้หน้าที�ความปลอดภยัและผูที้� เกี�ยวขอ้งทุกระดับ เพื�อรับผิดชอบดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสํานึก
พนักงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจดัสัปดาห์
สุขภาพและจดัสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 
4. การใชร้ะบบสแกนลายนิ วมือเขา้-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมี้สิทธิเขา้-ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

พนกังานและบริษทั 
5. จดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั งภายในและภายนอกบริษทั เพื�อส่งเสริมสุขภาพ

ของพนกังาน 
6. จดัใหมี้เงินช่วยเหลือคา่พาหนะในการปฏิบติังานนอกสถานที� เบื ยเลี ยงการปฏิบตัิงานภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเสี�ยง

ภยัในการปฏิบติังาน k จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สวสัดิการเยี�ยมไขก้รณีพนกังานเจ็บป่วยและตอ้งพกัรักษาตวัที�สถานพยาบาล   
7.  เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนกังานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม  
8.  การจดัใหมี้เครื�องแบบพนกังาน 
9.  จดัโทรศพัทเ์คลื�อนที�ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน และการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัให้กบัพนกังานในราคาพิเศษ 
10. ทุนการศึกษาใหก้บัพนกังานที�ไดรั้บการพิจารณาตามเกณฑข์องบริษทั  
11. มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที� ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ 

Orientation พนกังานใหม่ คูมื่อพนกังานซึ�งแสดงไวที้�เวบ็ตท์รัพยากรบุคคลของบริษทัที� www.samarthre.com ซึ�งจรรยาบรรณ
ดงักล่าวก็ไดถู้กบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัเพื�อถือปฏิบติั โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยจรรยาบรรณ
ของพนกังานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.samartdigital.com 
ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติ เหตุจากการทํางาน การหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทํางาน ระหว่างปี 2558-2560             
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

สายธุรกิจ 
 

ปี 

จํานวนครั(ง 

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน การหยุดงานจากการทํางาน การเจ็บป่วยจากการทํางาน 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1. Mobile Business ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2. Non-Mobile Business ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
3. สายสนบัสนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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• นโยบายการปฏบัิตต่ิอลูกค้า  

บริษทัมีนโยบายให้ความสําคญัต่อการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องให้กบัลูกคา้ซึ� งเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั จึงได้
กาํหนดแนวทางปฏิบัติในเรื�องดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั�นที�จะจดัหาผลิตสินคา้รวมทั งบริการของบริษทัให้มี
คุณภาพและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�ผลิตจากโรงงานที�ไดรั้บ
การรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล บริษทัไดจ้ดัให้มีศูนยบ์ริการซ่อม (Service Center) ซึ� งมีช่างซ่อมประจาํศนูยเ์พื�อดูแลงาน
ซ่อมเครื�อง อพัเกรดซอฟตแ์วร์ และบริการอื�นๆ บริษทัมีการจดัอบรมให้กบัพนกังานประจาํศนูยบ์ริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหมี้ความเขา้ใจ
ในสินคา้และบริการ มีความเชี�ยวชาญสามารถตอบขอ้สงสัยและแกปั้ญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชง้านให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั งยงัมี
จุดบริการรับฝากเครื� องซ่อม (Drop Point) เพื�อให้บริการลูกคา้ นอกจากนั น บริษัทยงัจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อ
ร้องเรียน  เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั 

 
• นโยบายการปฏบัิตต่ิอคู่ค้า  

บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบัติกบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเร็จทางธุรกิจที�สําคญัประการหนึ� งด้วยความเสมอภาค        
และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยในการคดัเลือกคู่คา้
เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีระบบและมีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที�ย ั�งยนืกบัคูค่า้และคูส่ัญญา เยี�ยมเยยีนคูค่า้อยา่งสมํ�าเสมอ       
เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และมีความเชื�อถือซึ� งกนัและกนั ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํ
การโฆษณาที�เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่คา้เขา้ใจผิด หลีกเลี�ยงการซื อสินคา้และ/หรือบริการจากคูค่า้ที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและติดตามข่าวสารวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าคู่คา้มีพฤติกรรม
ดงักล่าว บริษทัจะหลีกเลี�ยงการซื อสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรมดงักล่าว อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 
 

ทั งนี  บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการปฏิบตัิต่อคูค่า้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ที�มีมาตรฐานเพื�อเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย มีการ
เปรียบเทียบราคาก่อนการสั�งซื อ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑที์�มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภ้ายใตม้าตรฐานสากลทั ง ISO9001 และ 
CMMI ตามมาตรฐานของบริษทัในกลุ่มสามารถ ทั งนี  บริษทัยงัมีนโยบายไม่กระทําการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทํา
ดงักล่าว รวมทั งคูค่า้ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ�งตอบแทนใดๆ ที�ผิดกฎหมายจากบริษทั นอกจากนี  คูค่า้จะตอ้งไม่ให้ของกาํนัลหรือ
เสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใดแก่พนักงานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่คา้ นโยบายดงักล่าวถูกตรวจสอบโดย
ผูบ้ริหารภายใตเ้อกสารและรายการประกอบ ทั งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที�เป็นกลางทั งภายใน และภายนอกองคก์ร 

 
• นโยบายการปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี(   

บริษทัยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือใหก้บัเจา้หนี  โดยบริษทัยดึมั�นในสัญญา หรือเงื�อนไขต่างๆ 
ที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด ในการชาํระคืนหนี เงินกูย้ืม ดอกเบี ย และความรับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หนี ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
• นโยบายการปฏบัิตต่ิอคู่แข่งทางการค้า   

บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั
เรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต ไม่ทาํลายชื�อเสียง
ของคู่แข่งทางการคา้ ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้ไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ และไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้ โดยบริษทัไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง
การไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผดิเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ นจากการปฏิบติังานและ
การติดต่อกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยบริษทั
ไดเ้ปิดเผยนโยบายที�ไดรั้บอนุมติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเวบ็ไซต์ www.samartdigital.com เพื�อให้พนักงานทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
ทั งนี  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น และผลการปฏิบติัตาม
นโยบายดงักล่าวในปีที�ผา่นมาไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหัวขอ้ “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น” 
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• นโยบายการฟอกเงนิ 
บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัและยึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัจะยึดมั�นตามกฎหมาย        
และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. [\u[ และที�แกไ้ขเพิ�มเติมอยา่งเคร่งครัด 
 

• นโยบายด้านภาษี 
บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี  
^.     วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกตอ้งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 
[.     ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  
k.     ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสี�ยง ที�อาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรให้ถูกตอ้ง  

 
• นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาที�จะนําไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยืนของธุรกิจ ซึ� งจะตอ้งพัฒนาควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึง                 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน ดงันี  
1.  ดําเนินธุรกิจบนพื นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ          

การพฒันาเพื�อความยั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  
2.  สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฎิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลาส่วนตวัเพื�อ      

ทาํประโยชนใ์หแ้ก่ชุมชนส่วนรวม 
3.  ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัพนักงานทุกระดบัของบริษทั เพื�อใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพื�อความยั�งยนื และดูแลรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มใหท้ั�วถึงทั งองคก์ร 
4.  ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
 
นอกจากนี  บริษทักาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน โดยเริ�มจากการเขียน
รายงานใหเ้ป็นส่วนหนึ�งในรายงานประจาํปี หากบริษทัมีความพร้อมมากขึ นใหพ้ิจารณาการจดัทาํรายงานแยกจากรายงานประจาํปี 

 
บริษทักาํหนดแนวปฏิบติัในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มดงันี  

 
ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน   
บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าบริษทัอยู่รอดและเติบโตไดก้็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดงันั น บริษทัจึงไดคื้นกาํไรส่วนหนึ� งให้แก่สังคม   
โดยได้จดังบประมาณส่วนหนึ� งจากรายไดข้องบริษทั เพื�อสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ        
โดยมีส่วนร่วมทางสงัคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน หรือสิ�งของแก่กิจกรรมที�ธาํรงไวซึ้�งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที�ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมํ�าเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรม       
ทางดา้นการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ        
อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนั น บริษทัยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง โดยสร้างสัมพนัธ์ที�ดีกบั
องคก์รทั งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดี และสามารถประสานความร่วมมือใน
การพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนืและเป็นรูปธรรม  

 
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทสามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและ
กิจกรรมสร้างสรรคที์�ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโครงการและกิจกรรมดงักล่าวใน
หวัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อสงัคม”  

 
ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อม  
บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั รวมทั งการเป็นพลเมืองดีโดยการ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รับผิดชอบต่อสังคมโดยการใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาด
พร้อมทั งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง มีนโยบายเพื�อการส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมพนกังานใน
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องคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้มเพื�อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบตัิหน้าที�อยู่เสมอ โดยการ
รณรงคส์ร้างจิตสํานึกด้านสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที�พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้ม พร้อมทั งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษ ์บริษทัมีนโยบายให้พนักงาน
ร่วมมือกนัในการอนุรักษแ์ละประหยดัทรัพยากร โดยไดมี้การประชาสัมพนัธ์เพื�อเป็นการกระตุน้ให้พนักงานมีการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง
ผ่านสื�อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท สื�อเคลื�อนที� จดหมายข่าว และ 
Roadshow นอกจากนี  บริษทัจดัให้มีการอบรมพนกังานในเรื�องเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังใหพ้นกังานตระหนกัและเห็นความสาํคญั
ของสิ�งแวดลอ้ม ทั งนี  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “ความรับผดิชอบต่อสังคม” ภายใตห้ัวขอ้ “การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม” 

                                                               
• นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิกี�ยวกับการไม่ละเมิดสิทธมินุษยชน  

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่
กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ซึ� งได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั โดยบริษทัให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานและถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติั
สุขภาพ ประวติัการทาํงาน  ไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะกระทาํไดเ้มื�อ
ไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล  นอกจากนั น บริษทัยงัปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นใน
เรื�องของเชื อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา บริษทัให้โอกาสแก่พนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที� โดย
กาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทั และให้โอกาสพนกังานในการศึกษาเพิ�มเติมทั งในระดบัอุดมศึกษา มีการอบรมใน
ระยะสั นและระยะยาว มีการดําเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  ตลอดจนหลีกเลี�ยงการแสดง      
ความคิดเห็น หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้   

 
นอกจากนั น  บริษัทยังได้มีการสื� อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัท 
www.samarthre.com อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื�องดงักล่าว บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้
พนกังานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์เรื�องที�ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั งเรื�องอื�นๆ ได ้ซึ� งทางบริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
เพื�อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 
 

• นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิกี�ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิP 
บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิf  โดยบริษทัมีแนวทางในการดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�อง
ดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะตอ้งลงนามในบันทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบ
โปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ที�ละเมิดลิขสิทธิf  หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน  

 
• การแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั เพื�อสร้างความยั�งยืน
ให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอและโปร่งใส การจดัให้มีช่องทางสาํหรับ          
ให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัไดโ้ดยการส่งจดหมาย               
ทางไปรษณียต์ามที�อยูที่�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ�งรายละเอียดใน
การติดต่อมีดงันี  

 ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
     บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั น 34 ถนนแจง้วฒันะ  
  ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ^^^[w 
 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเพื�อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผลเพื�อรายงาน
คณะกรรมการบริษทัต่อไป ทั งนี  บริษทัมีนโยบายในการคุม้ครองผูส่้งความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาขอ้มูลของบุคคล
ดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั   
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• นโยบาย ขั(นตอนและวธิีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส 
บริษทัยึดถือการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยไดส้นบัสนุนให้พนกังานของบริษทั ช่วยกนัสอดส่องดูแลหากพบการกระทาํใดๆ 
ที�ผิดหลกัธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
รวมทั งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื� องพร้อมเอกสารและ/หรือ
หลกัฐานที�มีให้กบัประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยทาํได้ทั งนาํส่งด้วยตนเองใส่ลงในกล่องรับแจง้หรือส่งทางไปรษณีย ์      
โดยขอให้ระบุชื�อและนามสกลุของผูแ้จง้มาดว้ย เพื�อความสะดวกในการสอบถามและ/หรือขอขอ้มูลเพิ�มเติม หากไม่มีการระบุชื�อจะไม่ได้
รับการพิจารณา 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะนาํเรื�องดงักล่าวส่งคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัเพื�อพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

ทั งนี  บริษทัจะปกป้องพนักงานผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้แก่ผูใ้ดทั งสิ น จะรู้เพียงประธานกรรมการตรวจสอบ           
และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเท่านั น 

 

พนกังานบริษทัจะสามารถทราบวิธีการแจง้เบาะแส และการปกป้องพนักงานผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าวไดโ้ดยผ่านสื�อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ           
ของบริษทั เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com และของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั www.samarthre.com  

 
ทั ง นี  บ ริษัท ได้ เผยแพ ร่วิสัยทัศน์  พัน ธกิจ น โยบ ายก ารกํากับ ดูแ ลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไว้บ น เว็บ ไซ ต์ของบ ริษัท                              
www.samartdigital.com และได้มีการสื�อสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กบัผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั
รับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท 
นอกจากนั น ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด 
 

J.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง (Risk Management Committee) และ
คณะกรรมการพัฒนาเพื�อความยั�งยืน (Sustainable Development Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
และขอบเขตอาํนาจหนา้ที�มีดงันี  
 

�)  คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี  
1. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 นายวิชยั รงควิลิต    เลขานุการ        

 
คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแตง่ตั งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
3. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทั 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
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5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้ง
สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้       
โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 วา่กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั นตอ้ง
ระบุคุณสมบตัิดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไมเ่กิน 3 วาระ เวน้แตจ่ะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์
จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั งตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน       
หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ ^ ครั ง  
6. พิจารณารายการที� เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ                  

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั งนี  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งน้อยตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์    

8. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี  
1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์   ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  
2. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการ 
3. นายประชา พทัธยากร   กรรมการ 

               นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร  เลขานุการ  
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตาํแหน่ง ^ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและ
ผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทัที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่
ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งแรกหลังการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดํารงตาํแหน่ง
ดังกล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง ทั งนี  กาํหนดให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารดํารงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารโดย
ตาํแหน่ง   
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากาํหนด กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตอ่ไป 
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัที�ไดก้าํหนดไวใ้ห้เป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษทั

มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนกังาน เพื�อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป 
5.   มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผูกพันบริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทั เรื� องอาํนาจอนุมติั

ดาํเนินการ 
6. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
ทั งนี  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของประธานเจา้หนา้ที�บริหารแสดงไวใ้นหัวขอ้ “5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ” 
การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย       
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที�เป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 
3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี  

1. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู      ประธาน  (กรรมการอิสระ) 
2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์      กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการ 
 นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร      เลขานุการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการ
จาํนวนหนึ�งของบริษทัและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั งนี  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยที�บริษทัจดัตั งขึ น รวมทั งผูบ้ริหาร และพนกังานใหเ้ป็นไป           

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบตัิที�สาํคญัๆ ของบริษทัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบตัิที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
5. ดูแลใหห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี  
1.   นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์     ประธาน  (กรรมการอิสระ) 
2.  ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร         กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์     กรรมการ 

นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร           เลขานุการ  
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็น    
ผู ้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงขา้งมากจาก
คณะกรรมการบริษทั สําหรับการแต่งตั งกรรมการทดแทนในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็น         
ผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาแตง่ตั งต่อไป   
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    
^.    สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�นๆ 
2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีที�มีตาํแหน่งวา่งลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั รวมทั งกาํหนด
หลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยต่างๆ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของ
บริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั 
5. พิจารณากลั�นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอื�นๆ ของบริษทั 
6. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�จะเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งวา่ไม่ไดเ้ป็นผูที้�ถูกขึ นบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชี

รายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี จดัทาํขึ น 
7. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พ้นวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวติัการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 
 
5)  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี  

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์                     ประธาน 
[.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
2.   นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์                กรรมการ 
4. นายประชา พทัธยากร                   กรรมการ 
       นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร          เลขานุการ 

  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ^ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการ
จาํนวนหนึ�งของบริษทั เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัครั งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

ขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
1.    กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญั พร้อมทั งกาํหนดกลยทุธใ์นการบริหารความเสี�ยงนั น 
2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆตามความรับผดิชอบ 
3. กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบตัิตามมาตรการเหล่านั น 
4. จดัใหมี้การประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ นอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื�อง เพื�อใหม้ั�นใจวา่การสาํรวจความเสี�ยงไดค้รอบคลุม

ทุกขั นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 
5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดขึ นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
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นอกจากนี  บริษทัไดมี้การแต่งตั งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทั โดยมีอาํนาจหน้าที�ดงันี  

1. พิจารณาความเสี�ยงที�มีนัยสําคญั และใช้วิธีการจดัการความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อดูแลปริมาณความเสี�ยงของ
บริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

2. ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงภายใตแ้นวทางและนโยบายที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
3. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ เกี�ยวกบัการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความเสี�ยงของบริษทั และการเปลี�ยนแปลง

ต่างๆ รวมถึงสิ�งที�ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ที�กาํหนด 
 
6)  คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี  

1. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์   ประธาน 
2.    นายประชา พทัธยากร    กรรมการ 
k.    นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร            กรรมการและเลขานุการ 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง  
คณะกรรมการพัฒนาเพื�อความยั�งยืนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ^ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัและ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพื�อ
ความยั�งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทั งนี  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
1.  กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนืที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ�งแวดลอ้มของบริษทั 
2.     ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
3.     กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
4.  รายงานผลการดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษทั 
 
ทั งนี  คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดมี้การประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ� งบริษทัแสดงสาระ       
สาํคญัของการประชุมในปีที�ผา่นมาไวแ้ลว้ในรายงานคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคณะ และแสดงจาํนวนครั งการเขา้ร่วมประชุมในปีที�ผา่นมาใน 
“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดยอ่ย” 

 
5. การสรรหาและแต่งตั(งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัได้ทาํการแต่งตั งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรง
ตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง           
และเลขานุการบริษทั พร้อมทั งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะสรรหาขอ้มูลกรรมการโดยใชฐ้านขอ้มูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�
เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
รวมทั งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาด เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ยกเวน้กรณีที�มีการแต่งตั งกรรมการ
เขา้ใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะนาํเสนอรายชื�อผูที้�เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษทั เพื�อ
พิจารณาก่อนที�จะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั งกรรมการแต่ละรายตอ้งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ�ง
หนึ�งของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นแตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั งหมดเลือกตั ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้นอกจากนั น บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัไดเ้สนอชื�อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
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มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการได้อย่างแท้จริง ทั งนี  สําหรับการเลือกตั งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
ดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ซึ� งสอดคลอ้ง
กบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ เพื�อนาํเสนอตอ่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง
เนื�องจากครบวาระและในกรณีอื�นๆ นอกจากนั น คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อยขึ นเพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สําคญัต่อบริษทั ซึ� งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ
พฒันาเพื�อความยั�งยืน ทั งนี  สําหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยดังกล่าว จะตอ้งผ่านขั นตอน  การสรรหา คดัเลือก
บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนสรรหาบุคคลทั งภายในและภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการ
องคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะสําคญัของผลิตภณัฑ์และการบริการของบริษทัเป็นอยา่งดี เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแต่งตั ง 

 

แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลงซึ� งนอกจาก
บริษัทจะตั งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ น โดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสม และมีศกัยภาพใน
การปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งไดใ้นอนาคต ทั งนี เพื�อสร้างความ
เชื�อมั�นใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังานวา่การดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที  

 
7. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
ในการจดัตั งบริษทัใหม่ทุกครั ง ฝ่ายจดัการตอ้งนําเรื� องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั ก่อนดาํเนินการ       
จดทะเบียนจดัตั งบริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม พร้อมทั งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็นตวัแทนของบริษัทในบริษทั
ดังกล่าว โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ต้องรายงานผลการดาํเนินงานในบริษัทที�ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํ        
ทุกเดือน สาํหรับการลงทุนใดๆ หรือการดาํเนินเรื�องที�มีนยัสาํคญัตามที�กาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ตอ้งปฏิบตัิตามที�นโยบาย
กาํหนดและตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ในแตล่ะปีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนงาน
ประจาํปี เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมตัิแผน หากบริษทัใดมีผลประกอบการไม่เป็น    
ไปตามแผน ต้องชี แจงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกาํหนดให้ชี แจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหารและการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด  
 

สาํหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษทัจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน            
เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที�บริษทัใด                
มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในซึ� งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั�งให้ปรับปรุงและแกไ้ขการ
ควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั งนี  หากบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการใดๆ ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษทัยอ่ย เป็นต้น 
รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�ออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ยต่อไป       
 

ในกรณีที�บริษทัย่อยกระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ ์      
การทาํรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มีนยัสําคญัที�เขา้ขา่ยเป็นการ
ได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํหรับการทาํรายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยว
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โยงกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เขา้ไปกํากับดูแลในเรื� องดังกล่าว เวน้แต่บริษัทย่อยเข้าทํารายการกับบุคคลที� เกี�ยวโยงกันของบริษัท         
บริษทัจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 
B. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 
บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนําขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูล และนาํระบบ
การเขา้รหัสมาใช ้เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้
เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี  บริษทัไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็น
ความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามใน
สญัญาวา่จา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทันาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์
ส่วนตนหรือผูอ้ื�นในทางมิชอบ และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง ^ เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มูลที�
สาํคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และเพื�อให้มั�นใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม บริษทัจึงไดจ้ดัทาํหนังสือแจง้
กาํหนดช่วงเวลาการห้ามซื อขายหุ้นทั งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษทัยงัไดจ้ดัส่ง
หนังสือแจง้เรื�องดังกล่าวให้กรรมการและผูบ้ริหารรับทราบอีกครั ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษทัไม่มีกรณีที�กรรมการหรือผูบ้ริหารของ
บริษทั มีการซื อขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ทั งนี  บริษทัไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรื�องดงักล่าวให้พนักงานของบริษทัรับทราบ
ผ่านทางอีเมล์ โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษทั 
รวมทั งไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัและสัญญาซื อขายล่วงหนา้ ทั งของ
ตนเอง คูส่มรสหรือผูที้�อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักลา่ว รวมถึงนิติบุคคลซึ�งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้
ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั งหมดของนิติบุคคลดงักลา่ว โดยใหน้ับรวมคู่สมรสหรือผูที้�อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั นต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื อขายล่วงหน้าอนัเนื�องมาจากการซื อ 
ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยภ์ายใน k วนัทําการนับแต่วนัที� เกิดรายการ รวมทั งบทกาํหนดโทษตามมาตรา \m แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. [\k\ โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื อขายล่วงหน้าดงักล่าว กรรมการ
และผูบ้ริหารจะต้องแจง้ให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื อขายล่วงหนา้ตอ่ ก.ล.ต. นอกจากนั น บริษทัยงักาํหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั ง อยา่งไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาดมีผูบ้ริหารละเมิด
กติกาดงักล่าว บริษทัจะทาํหนงัสือตกัเตือนเพื�อหลีกเลี�ยงการประพฤติซํ าในเรื�องดงักล่าว 
 
ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วน    
ได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทุกครั งก่อนทาํรายการ 
โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียจะตอ้งไม่อยู่ในที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั งในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการ
ประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี  บริษัทจะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษัทหรือบริษัทย่อยทาํกับบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม
หลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยแสดงไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   
 
บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั รวมทั งไดร้ะบุไวใ้นหมวดที� \  
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ภายใตเ้รื�อง “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ โดยบริษทัไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักลา่วให้ทุกคนในองคก์รยึดถือ
ปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บังคบั ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 
 
 

นอกจากนี  บริษทัไดจ้ดัตั งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหนา้ที�ติดตามดูแลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งตอ่เนื�องและ
เหมาะสม 
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C. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�น  ๆ 
 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที�ดีในระดบัสากลและระดบัอาเซียน
ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สําหรับส่วนที�ยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าว บริษทัไดพิ้จารณาปรับใชแ้นวปฏิบติั
หรือวิธีปฏิบติัอื�นใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงันี   

 
การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. บริษัทยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตั ง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยใชฐ้านขอ้มูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยประกอบการพิจารณา รวมทั งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�
เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
รวมทั งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป   

2. บริษทัยงัมิได้กาํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษทัได้เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัไดเ้สนอชื�อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน โดยผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสียง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัเพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง      

3. บริษทัยงัมิไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ตอ่คณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกบัการซื อขาย
หุ้นของบริษทัตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซื อขาย  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัยงัไม่มีนโยบายดงักล่าว แต่บริษทัมีนโยบาย
กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื อขายล่วงหนา้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกครั ง 

 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษทัมิไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอื�นที�อยูน่อกกลุ่มธุรกิจที�กรรมการบริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็
ตาม บริษทัได้กาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั น 
บริษทัยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดใหก่้อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมตัิ ทั งนี  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนิน
ธุรกิจสภาพอย่างเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
เสนอแต่งตั งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะปฏิบตัิหนา้ที�
ใหแ้ก่บริษทั 

2.    องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระเป็นผูห้ญิง อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีกรรมการบริหารที�เป็นผูห้ญิง 1 ท่าน คือนางสุกญัญา 
วนิชจกัร์วงศ์ ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แสดงให้เห็นว่าบริษทัมิได ้   
กีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด 

3. ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจาํนวนกรรมการทั งคณะ ซึ� งนอ้ยกวา่หลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไวที้�มากกว่าร้อยละ \w ของจาํนวนกรรมการทั งคณะ ขณะเดียวกนั คณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการที�ไม่
เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจาํนวนกรรมการทั งคณะ ซึ�งนอ้ยกวา่หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไวร้้อยละ 66   

4.    บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)       
อย่างไรก็ตาม บริษทัไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) 
เพื�อเขา้รับการอบรมและคาํแนะนํากระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสัมมนาจาก
เครือข่ายดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอ และบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบัติและ
กระบวนการทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(CAC)  

 


