
 

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

 
 

                          บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(ฉบบัปรับปรุงซึ�งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 6/2562  เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562) 



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

 

บทนํา 
 
 
การกาํกับดูแลกิจการที�ดี เป็นแนวทางที�บริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) เชื�อมั�นและนํามาใช้เป็น

นโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งคณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัยิ�งต่อการบริหารงานของบริษทั โดยเป็นผูก้าํหนด

นโยบายการบริหารกิจการ รวมทั�งระบบการกาํกบัดูแล เพื�อใหด้าํเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรตั�งแต่ปี ���� และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

 

เนื�องจากพฒันาการดา้นสงัคมและธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสังคมโลกที�พยายาม

กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการที�เป็นมาตรฐานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี เพื�อสร้างความ

เชื�อมั�นให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ั�งยืน คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับปรุงนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของแนวคิดขา้งตน้  

 

ความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามองค์ประกอบต่างๆ ที�ไดก้าํหนดขึ�นนั�น จะช่วยใหก้ารดาํเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไว ้บนแนวทางของการดาํเนินธุรกิจที�ยดึมั�นในความถูกตอ้งและโปร่งใส รวมทั�ง

เป็นการปลูกฝังใหพ้นกังานทั�งองคก์รมีความตระหนกั และมีจิตสาํนึกในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึง

มาตรฐานการจดัการที�ดี  ที�เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืนแก่บริษทั  ซึ� งจะเป็นประโยชน์     

ต่อการดาํเนินธุรกิจและเป็นที�ยอมรับมากขึ�นทั�งในประเทศและระดบัสากล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ผลประโยชน์

ร่วมกนัทุกฝ่าย รวมทั�งสงัคมและประเทศชาติ 

 

 

 

 

 (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยสิทธิขั�นพื�นฐานต่าง  ๆที�ผูถ้อืหุน้ของบริษทัพึงไดร้ับมีดงันี�  

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื�อ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัไดแ้ต่งตั�งให้บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง

บริษทั เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

  สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบัที�กฎหมายกาํหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิ� แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ือหุ้นเพื�อให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเกี�ยวกับบริษทั

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุม

ผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการกาํหนด โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระที�ตอ้งการนาํเขา้ที�ประชุม หรือคาํถามที�

ตอ้งการให้ตอบในที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหน้าอย่างน้อย � เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบปีบญัชี และกาํหนดสัดส่วน

ของการถือหุ้นในการเสนอวาระไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั โดยบริษทั

จะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื�องใหผู้ถ้ือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และจะแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั�งการเสนอคาํถามล่วงหน้าไวบ้นเว็บไซต์ของ

บริษทั (www.samartdigital.com) 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งการแสดงความ

คิดเห็นและซักถามในที�ประชุม เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัได้

กาํหนด วนั เวลา และสถานที�ในการประชุมที�สะดวกต่อการเดินทาง และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยผูถื้อหุ้น 

ไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงันี�  

ก่อนวนัประชุม 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ล่วงหน้าตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่

น้อยกว่า �� วนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 

โดยมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็น

ผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ก่อน

วนัประชุม � วนั หรือ �� วนั ในบางกรณี ซึ� งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนังสือนดัประชุม    

ไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม 

พร้อมทั�งแนบเอกสารที�เกี�ยวข้องที�มีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และ
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ประกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า � วนัและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า � วนัก่อนวนั

ประชุมตามที�กฎหมายกาํหนด  

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะพยายามติดต่อกบันกัลงทุน

สถาบนั เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทั�งนี�  เพื�อความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทักาํหนดให้มีขั�นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมของ   

ผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยในการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุม บริษทัจดัให้มีเจา้หน้าที�และเทคโนโลยีที�เหมาะสมและ

เพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกว่า � ชั�วโมง ในการ

ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร รวมทั�งผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามในที�ประชุม โดยประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็นประธาน             

ที�ประชุมจะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม และชี� แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง    

ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุม และดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม โดยไม่มีการ

เพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนัดประชุม บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใช้ใน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียงพร้อมทั�งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั�ง

เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  คณะกรรมการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั�งในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื�องการ

ดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งไดมี้การบนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีการแจง้มติที�ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป 

โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั�งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจดัทาํรายงานการ

ประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชี� แจงที�เป็นสาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบ

หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุปอยา่งครบถว้น ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ภายใน �� วนันับแต่วนัประชุม พร้อมทั�งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com) เพื�อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้

 สิทธิในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ รวมทั�งการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  กาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

หนึ�งในสาม (�/�) และใหม้ีการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูที้�ตอ้ง

ออกตามวาระสามารถกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� งได้  ซึ� งผูถ้ือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง

กรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

- ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมด เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
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- บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

นอกจากการแต่งตั�งกรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ     

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

นอกจากนั�น ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ทั�งนี�  บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ

แต่ละท่านที�เสนอเข้ารับการเลือกตั� ง  พร้อมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ยที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพจิารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถ้ือหุ้น

พิจารณาอนุมตัิในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั� ง พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�เสนอ

เขา้รับการแต่งตั�ง รวมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใช้

ประกอบการพิจารณาได ้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา    

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนาํขอ้มูล    

ที�สาํคญั รวมทั�งข่าวสารต่างๆที�เป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร 

บริษทัมีการจดัสรรกาํไรให้กับผูถ้ือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท หลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กําหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุนและ

การขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรที�เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที�เกิดขึ� น          

ในบริษทัหรือในบริษทัย่อย ให้ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั�งความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมี

นโยบายถือปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วน

แบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา โดยใน

การประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ� งหุ้นต่อหนึ� งเสียง และกรณีที�ผูถื้อหุ้น

ประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที�ผูถื้อหุน้สามารถระบุ

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์ พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบั

ชื�อและประวติัของกรรมการอิสระของบริษทั เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทั�งระบุถึงเอกสาร 

หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั�น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดจ้ดัให้

มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นใน

การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดั

ประชุม โดย ไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม หรือแจกเอกสารเพิ�มเติม  ในที�

ประชุมซึ�งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบ

ขอ้มูล และนาํระบบการเขา้รหสัมาใช้ เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล

ของบริษทัให้กับพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี�  บริษทัได้กาํหนดให้พนักงานทุกคน

รับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผดิเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการ

ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และห้ามมิใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ื�นในทางมิชอบ และหลีกเลี�ยงหรือ

งดการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง � เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลที�สาํคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั และไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัและสญัญา 

ซื�อขายล่วงหน้า ทั�งของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี�อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ�งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว 

โดยให้นับรวมคู่สมรสหรือผูที้�อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั�นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญา

ซื�อขายล่วงหน้า อนัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน � วนัทาํการนับแต่วนัที�เกิดรายการ 

รวมทั�งบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้าดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้

ให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นอกจากนั�น บริษทัยงั

กาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุม              

คณะกรรมการทุกครั� ง  
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ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทกาํหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และผูที้�

เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนว

ทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือ

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั� งก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระที�

เกี�ยวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน นอกจากนี�  บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัหรือบริษทัย่อยทาํกบับุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual 

Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�)  

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัได้

แจง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติั        

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอและ

เคร่งครัด 

3. การคํานึงถึงผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบั

บริษทั ซึ� งส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได้ บริษทัจึงได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี�  ตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ครอบคลุม

ถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงได้รับอย่างทั�วถึง การจดัให้มีช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่ง

ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บับริษทัได ้ซึ�งไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั  (www.samartdigital.com) 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั�งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจ และผล

ประกอบการของบริษทัที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อย่างทั�วถึงและเท่าเทียมกนั และ

แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทั รวมทั�งทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัในอนาคต โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผู ้ลงทุน และผูที้�เกี�ยวข้องได้รับทราบผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) 

รายงานประจาํปี (Annual Report) การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการจดัทาํและเปิดเผยข้อมูลที�มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที�

เหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ

ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทั�งนี�  คณะกรรมการไดด้าํเนินการต่างๆ เกี�ยวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  
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 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

บริษทัให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้การเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดที�

เกี�ยวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี�  

1)     เปิดเผยสารสนเทศ ทั�งที�เป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลที�ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ 

เชื�อถือได ้และทนัเวลา เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 

2)     การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จะตอ้งจดัทาํขึ�นอย่างรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

3)     ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศที�สาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4)    จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผดิชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  
 

บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

1)     ประธานกรรมการบริหาร 

2)     ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ  

3)     ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั 

4)     บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หน้าที�บริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ  
 

ผูที้�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้องหรือไดรั้บมอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื�อมวลชนหรือต่อ

สาธารณชนใดๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ       

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี� 

- รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการจดัทาํรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ ��-�) ที�มีขอ้มูล

ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอที�จะสะทอ้นให้

เห็นการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั� งการปฏิบัติหน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมาของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  

-    เวบ็ไซตข์องบริษทั  

คณะกรรมการตระหนกัดีว่าในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว ผูถ้ือหุ้น

และผูที้�เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื�อถือ ดังนั�น

ค ณ ะก รร ม ก ารจึง ได้ ดู แ ล ให้ มี ก าร เปิ ด เผ ย ข้อ มู ล ต่ างๆ  เกี� ย วกับ บ ริษัท ไว้บ น เว็บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษัท 

(www.samartdigital.com) ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เช่น 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที�บริษทัเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั�งรายงานประจาํปี (Annual 

Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ซึ� งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
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-  นกัลงทุนสมัพนัธ ์

บริษทัไดจ้ดัตั�งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทักบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั 

กิจกรรมจดัการลงทุน (Road show)  การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั�งนี�         

ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้�หมายเลขโทรศพัท ์�-����-���� หรือ ที� www.samartdigital.com หรือ

ที�อีเมล ์InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อ

ถือปฏิบติั ดงันี� 

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1) ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 

2) เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3) เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4) ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั�ง 

5) รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

6) ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 

7) หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8) ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื� อขายหุ้น             

ที�บริษทัไดก้าํหนดไว ้

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ บริษทั

ยงัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน

ทั�วไป โดยมี  คณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเพื�อชี�แจงและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถาม

ขอ้มูลต่างๆ 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั�งการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ    

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายของบริษทั และสูงเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบตัิตามที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บ

มอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�น ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความ

เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองและเสนอค่าตอบแทน

ของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั   

ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั�งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 

(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ของบริษทั 

 



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8/29 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏ

ในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยุทธ์และนโยบายหลกัของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํ

ขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ และ

ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระ สามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงาน

ทางการเงินอีกดว้ย  

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจไดว่้าการ

บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน 

เพื�อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั ในการนี�  คณะกรรมการได้แต่งตั�ง

คณะกรรมการตรวจสอบซึ� งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งได้แสดงความเห็นเกี�ยวกับเรื�องดังกล่าวไวใ้นรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี นอกจากนั�น คณะกรรมการยงัได้จดัทาํรายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) ของบริษทัดว้ย  

5. ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส 

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั�งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย ดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการ หรืออื�นๆ โดยมิไดม้ีการกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ มีดงันี�  

1)    คณะกรรมการให้มีจาํนวนตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5  คน และกรรมการไม่

นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

2)   คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ � คน 

3)    คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพจิารณาเลือกกรรมการ

คนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

5.2       คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1)    มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. ���� (รวมทั�งที�แก้ไข

เพิ�มเติม) หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งขอ้บงัคบัของบริษทั  
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2)    เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั และ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้�น เวน้แต่จะได้แจง้ให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง 

3)    มีภาวะผูน้ํา วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และผูถื้อหุ้น

โดยรวม 

4)    เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั 

5)    เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6)   เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการไดอ้ยา่งเตม็ที� 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5  ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั� งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย      

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั�งนี�  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนั�นๆ  ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ  

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกันผูถื้อหุ้น           

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ � ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่      

ผูม้ีอาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นที�มีนยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท้ี�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ�าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นใน

ทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ� ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพยที์�มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั�งแต่ 20 ล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี�  การ

คํานวณภาระหนี� ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคํานวณ มูลค่าของรายการที� เกี� ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการที� เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการ

พิจารณาภาระหนี�ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บุคคลเดียวกนั 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

สังกัดอยู่ เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั� งเป็น

กรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ     

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บ

การแต่งตั�งเป็นกรรมการ   

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ           

ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          

ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั

อื�นซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

5.3 วาระการดํารงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� คือ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง � ใน � โดยให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่ง

นานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่

ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทั�งนี�  กรรมการอิสระสามารถดาํรง

ตาํแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน � วาระ เวน้แต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งยิ�ง และการดาํรงตาํแหน่งเกิน

วาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการ และ/

หรือที�ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัดว้ย 

5.4 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

5.4.1    การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้น

โดยรวม ดงันั�น เพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ

และประธานเจา้หน้าที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการ

อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  
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5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ 

บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ�งในจาํนวนดงักล่าว

มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และไม่นอ้ยกว่า � คนที�มีความเป็นอิสระ

อยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด โดยมีส่วนร่วม

ในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษัท และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษัทได้แยกตาํแหน่งประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการ 

5.4.3 บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกับดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที�จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์

ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที�ดี  ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี�  ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติที�ประชุม   ผูถื้อหุน้ ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี�  

1) ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสัตย์สุจริต และดูแลให้การ

ดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติที�ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื�อรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องบริษทั และผูถื้อหุน้  

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท รวมทั�งกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) กาํหนด และทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการ

นาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั�ง

กาํหนดใหมี้การสื�อสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั  

4) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลใหม้ีการจดัสรร

ทรัพยากร การควบคุมการดาํเนินงานที�เหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และ

แผนงานประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั�งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการชุดยอ่ยที�นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอให้ที�

ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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และพิจารณาแต่งตั�งกรรมการในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื�นใดๆ นอกเหนือจากถึงคราว

ออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า  2 เดือน โดยบุคคลที�เขา้

เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

6) พิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป

ตามนโยบายที�กาํหนดไว ้และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
7)    พิจารณาแต่งตั�งประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบของ

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร รวมทั�งติดตามดูแลให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารปฏิบติัหน้าที�ตามที�ไดรั้บ

มอบหมาย 

8)    พิจารณาแต่งตั� งเลขานุการบริษัท และกําหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ

เลขานุการบริษทั รวมทั�งติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทั ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

9)    พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน รวมทั�งเสนอ

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10)   จดัใหมี้การทาํงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพื�อเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอ

ให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญั

ต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

11)  พิจารณาคัด เลือกและแต่งตั� งผู ้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที� เหมาะสมที� เสนอโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจาํปี เพื�อ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

12)  จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�ง

ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี�ยง  

13)  กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้เชื�อมั�นไดว่้าบริษทัไดมี้

ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด 

14)  มีหน้าที�ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที�

เกี�ยวข้องไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

15)  กํากับดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเป็นการเตรียมสืบทอด

ตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

16)  สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

17)   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหท้ี�ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

18)   พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน 

19)   พิจารณาอนุมติัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

20)  จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 
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21)   ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เป็นไปตามแผนการ

ดาํเนินงานและงบประมาณของบริษทั 

22)   กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

หน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1)      การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มั�นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2)      การดูแลให้มั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที�มีจริยธรรม

และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3)      การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และมี

มาตรการที�ดูแลให้เรื�องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4)      การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายปัญหา

สําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั�วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบ ให้

ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

5)       การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษทัไดม้ีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีประธาน

เจา้หน้าที�บริหาร ทาํหน้าที�เป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการโดย

ครอบคลุมเรื�องต่างๆ  ดงันี�   

1) บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวข้องกับการบริหารงานทั�วไปของบริษัท

เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2)   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง  ๆนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื�อพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

3) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

�)       มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั

ของบริษทั เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5) การดาํเนินงานใดๆ ที�ได้รับมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุม           

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบใหป้ระธานเจา้หน้าที�บริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตาม

นโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 14/29 

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิรายการดังกล่าวตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกาํหนด  

5.5 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

— นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที�ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน � บริษทั  

—  นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย

กาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะต้องแจง้ให้คณะกรรมการ

บริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั ทั�งนี�  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั 

หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  

5.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการไดท้าํการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และ

เสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หน้าที�

บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั พร้อมทั�งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที�ความ

รับผิดชอบ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ดงันี�   

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั พิจารณา

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั�งเพศ อายุ เชื�อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทกัษะความ

เชี�ยวชาญจาํเป็นที�ยงัขาดให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย รวมทั�งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบคุคลที�เหมาะสมตามกฎหมาย

และหลกัเกณฑที์�กาํหนด เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งหรือเสนอขออนุมติัแต่งตั�งต่อที�ประชุม 

ผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   

2. การเลือกตั�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก 

บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ซึ� งสอดคลอ้ง

กบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) เข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที�ประชุม       

ผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระและในกรณีอื�นๆ  

3. การพิจารณาแต่งตั� งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึ� งรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศ

เวลาของกรรมการจากประวติัการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที�
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กรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่ง ซึ� งไม่เกิน � บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของ

คณะกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

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

โปร่งใสและชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลกัเกณฑ์

และวิธีการเลือกตั�งกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ มีดงันี�  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (�) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�ง ในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ให้ผูเ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

โดยบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคลในที�ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื�อ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากสาเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งบุคคลซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า � เดือน โดย

บุคคลที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตน

แทน ทั�งนี�  มติการแต่งตั�งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า � ใน � ของ

จาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถ

ที�เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั�งคณะ และเกณฑ์การดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็น

อิสระของกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมติั 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ�มจากการสรรหาบุคคล

ทั�งภายในและภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองค์กร และมีความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะสาํคญัของผลิตภณัฑ์และการบริการของบริษทัเป็นอยา่งดี และเสนอคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ

เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�ง 

แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มีตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารว่างลง ซึ� งนอกจากบริษัทจะตั�งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอด
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ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ�น โดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมและมีศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าที�ใน

ตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต ทั�งนี� เพื�อ

สร้างความเชื�อมั�นให้กบันักลงทุน ผูถ้ือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดาํเนินงานของบริษทัจะได้รับการสานต่อ

อยา่งทนัท่วงที โดยจะมีการทบทวน แผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากนี�บริษทัสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/

หรือคณะกรรมการบริหารเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อให้มีโอกาสรู้จกั

ผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างโปร่งใส และมี

คุณธรรม ปฏิบติัหน้าที�ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความ  ซื�อสัตยสุ์จริต ระมัดระวงั และรอบคอบเพื�อ

ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัสําหรับ

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี�   

1. ปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

2. ดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยความซื�อสตัย ์ยตุิธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 

3. ปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งเต็มความสามารถ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความถูกตอ้ง 

5. ปฏิบติัหน้าที�โดยหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพื�อให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที�กระทาํกับบริษทั หรือในกิจการที�มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักับ

บริษทั ทั�งนี�ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

7. รักษาขอ้มูลที�เป็นความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนได้เสียไม่ให้รั�วไหลไปยงับุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งอาจจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�

เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และ

เพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบัติที�ต้องการไวไ้ด้ กรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�และความ

รับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น 

ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบื�องตน้ แลว้นาํขอ้มูลที�ได้

เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั ทั�งนี�บริษทัไดมี้

การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) และ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ของบริษทั 
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 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกาํหนด ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลกัษณะ

เดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงภาระหนา้ที� ความรับผิดชอบ ซึ�งเชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน ทั�งนี�  เพื�อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพไวไ้ด ้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผู้บริหารระดบัสูงจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาที�แน่นอน โดย

พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

แต่ละท่าน ซึ�งจะมีการชี�แจงหลกัเกณฑใ์ห้ทราบล่วงหน้าก่อนที�จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

ประจาํปี โดยกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมิน เพื�อนาํผลการประเมินมาใชใ้นการประกอบการพิจารณา

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ซึ�งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี�  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที�  

(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อื�น  เช่น 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

เพื�อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที�บริหารที� มีความรู้

ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั�น (Short 

Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพื� อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสําเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายแผนงานที�ไดก้าํหนดไวป้ระจาํแต่ละปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long 

Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน

รูป แบ บการให้ สิ ท ธิ� ซื� อ หุ้ น  (Stock 

Option)* และเงินกองทุนสํารองเลี� ยง

ชีพในส่วนที�บริษัทจ่ายสมทบเพิ�มขึ�น

ตามอายงุาน 

 เพื�อจูงใจและรักษาประธานเจา้หน้าที�บริหารที�มีความรู้

ความสามารถ 

 เพื�อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 เพื�อส่งเสริมการสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ�มให้กบัผู ้

ถือหุ้นในระยะยาว 

หมายเหตุ *การให้สิทธิซื�อหุน้ (Stock Option) คณะกรรมการจะพิจารณาเมื�อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที�เหมาะสม 
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5.8 การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ 

5.8.1 การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการมีการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงาน  แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั รวมทั�งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหาร

ความเสี�ยง ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที�

กาํหนดไวอ้ย่าง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและความ

มั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์

แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 

และบริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยควาซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี�  ให้รวมถึงการดูแล

ใหก้ารดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) 

นอกจากนี�  บริษทักาํหนดให้มีการสื�อสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั ให้ทุกคนในองค์กร

ขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

5.8.2 การแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย  

เพื�อกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อช่วยในการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั และช่วยแบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สําคญัต่อบริษทั โดยคณะกรรมการ    

ชุดยอ่ยของบริษทั มีทั�งหมด � คณะ ดงันี�  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ    

คณ ะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ที�ได้รับการสรรหาและคัด เลือกโดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที�

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � คน  

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์

และเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน เฉพาะที�เป็นบริษทั

จดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม

ภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีหรือการเงินอย่าง

เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้น

แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท้ี�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการ

ตรวจสอบรายนั�นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบ

ที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 

3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กําหนดมิได้ทาํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป 

รวมทั�งตอ้งไดร้ับการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)     สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ให้ถูกตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละ

ทนัเวลา 

�)    สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบอตัรากําลงั และทรัพยากรที�จาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิการทบทวน

ปรับเปลี�ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที�มีนยัสาํคญั  

4)    สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5)   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั� ง และเลิกจ้างผู ้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถ้ือหุ้น 

6)   จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ � ครั� ง  

7)   พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีผลบงัคบัใชก้บับริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษทั ทั�งนี�  เพื�อให้

มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  
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8)    จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัโดย

ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9)     ทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาวการณ์ 

10)  มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ชดัเจนเพิ�มขึ�น ภายใน

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที� 

11)  มีอาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที�คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมโดยบริษทัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น 

12) ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(2) คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู ้บริหารจาํนวนหนึ� งของบริษัทที�มีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี 

ในการประชุมคณะกรรมการครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบ

กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง   

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) กาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการ

บริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั  เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

2) ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เพื�อให้การดาํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

3) ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที�ได้

กาํหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอ

คณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5) กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ

พนักงานและผูบ้ริหารร่วมกบัประธานเจา้หน้าที�บริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ เพื�อพิจารณา

อนุมติัต่อไป  

6) มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผูกพนับริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบ

วิธีปฏิบติัของบริษทั เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

7)     รายงานผลการปฏิบติังานที�สําคญัของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการ รับทราบเป็น

ประจาํ 
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8)     ทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์  

9)    ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที�ท ําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอํานาจจากคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกับบริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการ

อนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติั

รายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและ

อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

(3) คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ   

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ� งของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอ

ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการ

ประชุมคณะกรรมการครั�งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนด

วาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

1)     กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยที�บริษทัจดัตั�ง

ขึ�น รวมทั�งผูบ้ริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบั

นโยบายของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2)    กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้าน

คอร์รัปชั�น  

3)   กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบติัที�สําคญั ๆ ของบริษทั ตามนโยบายกาํกับดูแล

กิจการที�ดี 

4)   ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 

5)    เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

6)    ดูแลใหน้โยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 

7)    ทบทวนหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ 

8)    รายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนว

ปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

9)     ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

กาํหนดใหก้รรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี โดย

ให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตาม

วาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดโ้ดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการ สาํหรับ

การแต่งตั� งกรรมการทดแทน ในกรณีที�ต ําแหน่งว่างลง คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการเพื�อ

พิจารณาแต่งตั�งต่อไป  

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1)     สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ

กรรมการ เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติั 

ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�นๆ 

2) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลง 

เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมติั รวมทั�งกาํหนดหลกัเกณฑ์ ในการ

สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3) กาํหนดและทบทวนคุณสมบตัิ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ย 

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั เพื�อนาํเสนอให้ที�ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

4)     กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออื�นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษทั ประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร และพนักงาน  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายของบริษทั รวมทั�งผลการดาํเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5)    ทบทวนหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

6)     ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง มีวาระการดํารงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั�ง  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการ

ครั� งแรกหลงัจากการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรง

ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  
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หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1)     กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สําคญั พร้อม

ทั�งกาํหนดกลยทุธ์ในการบริหาร    ความเสี�ยงนั�นและระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องบริษทั 

(Risk Appetite) 

2)    กาํหนดนโยบายของการบริหารจดัการความเสี�ยง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณา

อนุมตัิเพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ ทั�งนี�  ตอ้งครอบคลุม

ความเสี�ยงอยา่งนอ้ย 4 ประการ   ดงันี�  
1. ความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk) 

2. ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3. ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

4. ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3)     กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึงและพนกังานไดป้ฏิบติัตาม

มาตรการเหล่านั�นอยา่งต่อเนื�อง 

4)    ทบทวนหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์  

5)    จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายที�อาจเกิดขึ� นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง 

เพื�อใหม้ั�นใจว่าการสาํรวจความเสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั�นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

6)    สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี� ยงให้เกิดขึ� นอย่างต่อเนื� องทั�วทั� งองค์กร และ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

7)    จดัให้มีความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบัเรื�องที�ตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้าย

ของบริษทั กรณีที�มีความจาํเป็น 

8)     ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

(6)   คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษัทและ/หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพื�อความ

ยั�งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการครั� งแรกหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

โดยกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ�ง  

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

1)      กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนืที�สอดคลอ้งกบั

การดําเนินธุรกิจทั� งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ� งแวดล้อมของบริษัท เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการ เพื�อพิจารณาอนุมตัิ 



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 24/29 

2)      ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัการดา้นแรงงานและพนกังาน สวสัดิ

ภาพในการทาํงานของพนกังาน การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน และการส่งเสริมและพฒันา

ชุมชนและสังคมโดยรอบพื�นที�ตั�งของบริษทั เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อ

ความย ั�งยนื 
3)     กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการ

ดาํเนินการนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
4)      ทบทวนหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนืให้สอดคลอ้งกบั

สภาวการณ์  
5)      ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1)      การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด จึง

จะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้

หากมีรองประธานกรรมการอยูใ่นที�ประชุม ใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม 

แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั�นหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้

กรรมการซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม 

บริษทักําหนดจาํนวนองค์ประชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

2)   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ�งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวนิิจฉยัชี�ขาด

ของที�ประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื�องนั�น ทั�งนี�  ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียง

เป็นเสียงชี�ขาด 

3)   คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั� ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตาม

ความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้

ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วม

ประชุมได ้ซึ� งในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ

ดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการ

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดย

ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนั�น หากกรรมการท่านใดประสงคที์�จะเสนอเรื�องเขา้

สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเพื�อพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ 

 

 

 



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 25/29 

5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบระบบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพื�อให้ฝ่ายบริหาร

และผูม้ีส่วนไดเ้สียเกิดความมั�นใจว่าระบบการควบคุมที�มีอยู่นั�นมีการปฏิบติัจริงอย่างสมํ�าเสมอและเป็นไปอย่าง

เหมาะสม รวมทั�งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการดาํเนินงานที�มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ� น       

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที�และรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี�  การมีระบบควบคุมภายในที�ดี จะช่วยให้บริษทัรับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภัย

ล่วงหนา้ รวมทั�งลดความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

ระบบการควบคุมภายในที�บริษทัไดก้าํหนดขึ�น สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการระบบควบคุมภายในที�กาํหนด

โดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยค รอบค ลุมด้าน

องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี�ยง (Risk Management) 

การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล (Information 

and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

5.10 การบริหารความเสี�ยง 
 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์

ความเสี�ยงทั�งจากภายในและภายนอก โอกาสที�จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทั และผูมี้ส่วนได้

เสีย เพื�อกาํหนดมาตรการลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม  นอกจากนี�  ยงัมีการประเมินความเสี�ยงโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ซึ� งนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื�อร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัความเสี�ยงที�

อาจเกิดขึ�น  รวมทั�งยงัมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอยา่งต่อเนื�อง 
 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้ทนัต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง 

รวมทั�งผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึ�งนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงักล่าวไดร้วมถึงมาตรการ

ในการป้องกนัและจดัการกบัความเสี�ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee) คอยดูแล

และติดตามความเสี�ยงตามแผนที�วางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง  ๆดงันี�  
 

1) การกําหน ดแผน การบริหารความเสี� ยงของแต่ละหน่วยงานภ ายในบริษัทตามแผนงานหลักข อง 

บริษทั และความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น เพื�อให้แผนงานการบริหารความเสี�ยงสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องกิจการในการดาํเนินธุรกิจ 

2) การจดัการความเสี�ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี�ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที�รับผิดชอบจะได้

จัดลาํดับความสําคัญของความเสี� ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที�ความเสี� ยงดังกล่าวจะมี             

ต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสี�ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสี�ยงตามมาตรการลดความเสี�ยงดงักล่าว 

3) มาตรการบริหารความเสี�ยงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง ซึ� งประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพื�อ

ติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการจดัการความเสี�ยงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรจสอบภายในจะทาํการ
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ติดตามและสอบทานการจดัการความเสี�ยงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามที�

บริษทัไดต้ั�งไว ้
 

นอกจากการบริหารความเสี� ยงตามที�กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั� งกําหนด

มาตรการในการบริหารความเสี�ยง เขา้เป็นส่วนหนึ� งในการวดัประเมินผลงานของพนกังาน ทั�งในระดบัปฏิบตัิการและ

ระดบับริหาร เพื�อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก การฝึกอบรมดงักล่าวจะเน้นในดา้นแนวคิด และหลกัปฏิบติัในการบริหาร

ความเสี�ยงขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นสืบไป 

5.11 การประเมินคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

5.11.1     การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหมี้การประเมินตนเองของกรรมการทั�งคณะและรายบุคคลเป็น

ประจาํทุกปี เพื�อประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ทั�งยงัมีการพิจารณาทบทวน ประมวล

ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที�ของ

คณะกรรมการ   อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยจะนาํผลการประเมินที�ไดไ้ป

พิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการ 

5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นประจาํทุก

ปี โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน จะประเมินใน

หัวข้อที�เกี�ยวกบัโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท 

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั�งการพฒันาและการฝึกอบรม สาํหรับการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวข้อที� เกี�ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพฒันาและการฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กับหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้สอบบัญชี และผู้บริหาร เพื�อนําผลการประเมินที�ได้ไปพัฒนาการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และเป็นไปตามหน้าที� ความ

รับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.11.3 การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร

เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ที�เกี�ยวกบัความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน          

และผลปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร การสืบทอดตาํแหน่ง ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 

รวมทั�งการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  
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5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท         

เป็นประจาํทุกปี ในหัวข้อที�เกี�ยวกับทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทั การปฏิบติัตาม

กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจดัเก็บเอกสาร การจดัประชุม รวมทั�ง

การกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อนาํผลการประเมินที�ได้ไปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการ

บริษทัในการกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และ ก.ล.ต. 

5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 การพฒันากรรมการ 

บริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั�งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ 

เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการใหม่ รวมทั�งการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะ

ของธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน       

ดา้นต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจ 

ทั�งนี�  คู่มือกรรมการของบริษทั ไดค้รอบคลุมในเรื�องต่างๆ ดงันี�  

- ขอ้มูลเกี�ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

- ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- ภาระหนา้ที� และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการจดทะเบียน 

- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 

นอกจากนั�น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ บริษทัยงัสนบัสนุนให้กรรมการ 

ทุกคนไดร้ับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบตัิหน้าที�กรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกี�ยวกบั

กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสี�ยง และสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั�งไดรั้บทราบ

ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ�าเสมอ          

การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั

การเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น อีกทั�ง 

เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า           

ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม

ธุรกิจที�ดาํเนินการทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 
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5.13 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก ผูที้�มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที�เหมาะสมเสนอ

ต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมัติแต่งตั�งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที�และความ

รับผิดชอบ ดงันี�  

1) ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั� งให้คาํแนะนําแก่กรรมการเกี�ยวกับข้อบังคับของบริษัท และ

กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3) จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั�ง

ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น 

ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

4) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท รวมทั�งจดัส่งสําเนา

รายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน � วนัทาํการนับแต่วนัที�

บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 

ในกรณีที�เลขานุการบริษัทพ้นจากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที�ได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั�งภายใน �� วนันับแต่วนัที�เลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที� และ

คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�แทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

5.14    การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการจดัตั�งบริษทัใหม่ทุกครั� ง ฝ่ายจดัการตอ้งนาํเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมติั 

ก่อนดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม พร้อมทั�งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าว โดยผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัที�ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน สาํหรับการลงทุน

ใดๆ หรือการดาํเนินเรื�องที�มีนัยสําคัญตามที�กาํหนดในอาํนาจอนุมัติดาํเนินการของบริษทั ต้องปฏิบติัตามที�

นโยบายกาํหนดและตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมต้องนาํเสนอแผนงานประจาํปี เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเพื�อ

พิจารณาอนุมติัแผน หากบริษทัใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี� แจงต่อที�ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกาํหนดใหชี้�แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี

พิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหารและการแกไ้ขอย่างใกลชิ้ด 

สาํหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษทั

จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการ



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 29/29 

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที�บริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในซึ�งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้

บริษทัไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั�งให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสําหรับประเด็น

ดงักล่าวทนัที ทั�งนี�  หากบริษทัย่อยมีการทาํรายการใดๆ ที�ต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง ซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน หรือ

การเลิกบริษทัย่อย เป็นตน้ รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการ เพื�ออนุมตัิแนวทางใน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยต่อไป       

เมื�อมีการจดัตั�งบริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื�นอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที�มีสิทธิออก

เสียงตั�งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพิ�มเติมมีนัยสาํคญัต่อบริษทั 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้จดัทาํ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื�น ที�มีความชัดเจนเกี�ยวกบัอาํนาจใน

การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพื�อสามารถใช้

เป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 

ในกรณีที�บริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึ�งเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย บริษทัจะปฏิบติั

เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑก์ารทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในการทาํรายการที�มีนัยสําคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํหรับการทาํรายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย บริษทัมิไดเ้ขา้

ไปกาํกบัดูแลในเรื�องดงักล่าว เวน้แต่บริษทัย่อยเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษทั บริษทัจะปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 


