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การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตระหนกัดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื�นฐานสําคญั ในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัให้เกิดความ

โปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั อนัจะ

ส่งผลใหเ้กิดการเติบโตของกิจการอยา่งยั�งยืน ดงันั�น คณะกรรมการจึงไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�

เป็นลายลักษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

เพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั ไดย้ึดถือปฏิบติัภายใตน้โยบายการบริหารองคก์รที�ดีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้กี�ยวขอ้งทาง

ธุรกิจทั�งพนกังาน ลูกคา้และผูถื้อหุ้น ตลอดจนการเกื�อกูลสังคมอยา่งจริงจงั นอกจากนี�  บริษทัยงัไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอให้มีความเหมาะสม รวมทั� งไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.samartdigital.com โดยมีหน่วยงาน

เลขานุการบริษทัซึ�งเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ที�ดูแลให้บริษทั กรรมการและผูบ้ริหาร ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง

ตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั 

รวมทั�งกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งผลจากความตั�งใจจริงในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อความยั�งยนื ทาํให้ในปี 2562 ที�ผา่น

มา บริษทัไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2562 “ระดบัดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ�งเป็นคะแนนระดบัสูงสุด และ

ติดอนัดบั Top Quartile ติดต่อกนัเป็นปีที� 10 

ในปี 2560 ก.ล.ต. ได้ออกหลกัการกํากับดูแลกิจการที� ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code: (CG Code) เพื�อเป็น      

หลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการซึ�งป็นผูน้าํหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์รนาํไปปรับใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการใหกิ้จการมีผลประกอบการที�ดี

ในระยะยาว น่าเชื�อถือสําหรับผูถ้ือหุ้นและคนรอบขา้ง เพื�อประโยชน์ในการสร้างคุณคา่ใหกิ้จการอยา่งยั�งยืนตรงกบัความมุง่หวงัของทั�งภาครัฐ 

ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดงันั�น คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจึงไดท้าํการประเมินตนเองเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัเทียบกบั CG Code เพื�อพิจารณานาํหลกัปฏิบติัมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทั ก่อนนําเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติัให้ดาํเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�

ดีไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทั เพื�อให้มั�นใจวา่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัสอดคลอ้งตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อการสร้างคุณคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ั�งยนื รวมทั�งสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการในระดบัสากล  

 �. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกจิ 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และ

ความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรทั�งภาษาไทย

และองักฤษตั�งแต่ปี 2548 รวมทั� งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัที� www.samartdigital.com เพื�อให้พนักงานบริษทัและบุคคลภายนอก

ไดร้ับทราบถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั ซึ� งนโยบายดงักล่าวให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ือหุ้น ภายใต้กรอบขอ้กาํหนดของ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ� ง

คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั� งนี�  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบับที�ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคลอ้งกับ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของสาํนกังาน ก.ล.ต. และบริษทัยงัไดป้ฏิบตัิตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการ

กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถ้ือหุ้น  

ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย โดยไดรั้บการอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ� งครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ ดงันี�  

หมวดที�  1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัให้ความสําคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่ว่าผูถื้อหุ้นนั�นจะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบนั หรือ

ชาวต่างชาติ โดยบริษทัมิไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั  

ในปี 2562 สิทธิตา่งๆ ที�ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บมีดงันี�  
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 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื�อ ขาย หรือโอนหุ้น          

 บริษทัไดแ้ต่งตั�งให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื�ออาํนวยความ

สะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  

บริษทัตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัที�กฎหมาย

กาํหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิ� แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามเกี�ยวกบับริษทัลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตามที�คณะกรรมการกาํหนด  

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระที�ต้องการนําเขา้ที�ประชุม หรือคาํถามที�ตอ้งการ        

ให้ตอบในที�ประชุมผูถื้อหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบปีบัญชีตั�งแต่วนัที�  27 กันยายน 2562 เป็นตน้ไป โดย

กาํหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ�นสุดวนัที� 31 มกราคม 2563 การส่งคาํถามสิ�นสุดก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

บริษทัไดแ้จง้ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื�องให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นทางระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2562 

และแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั�งการเสนอคาํถามล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัในส่วนของนักลงทุน

สมัพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “การส่งคาํถาม และเสนอวาระล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้”  

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที�ประชุม เพื�อเป็นการ

อาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัไดก้าํหนดวนั เวลา และสถานที�ในการประชุมที�สะดวกต่อการเดินทาง

และแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้  

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผูถื้อหุ้น � ครั� ง คือการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 จดัขึ�นเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 ที�โรงแรม         

มิราเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นสถานที�ที�สะดวกในการเดินทาง สามารถรองรับ

ผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุม และบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจาํปี 2562 ซึ� งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในระดบั “ดีเยี�ยม” นอกจากนี�  ผูถ้ือหุ้นไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุม

ดงันี�  

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ล่วงหน้า 52 วนัก่อนวนัประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ รวมทั�งรายงานประจาํปี ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัในส่วนของ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุ้น” ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชุม 35 วนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั� น บริษัทได้

มอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม

ในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซต ์ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 25 วนั ซึ� งมากกว่าที�กฎหมายกาํหนด 

โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตผุล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ การลงมติ กฎเกณฑ ์และวิธีการใน

การเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั�งแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งที�มีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น นอกจากนี�  

ไดป้ระกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั และล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 11 วนั ตามที�กฎหมายกาํหนด 

สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื�อ

ประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหพ้ร้อมก่อนวนัประชุม ทั�งนี�  เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
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วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทกาํหนดให้มีข ั�นตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้น      

เป็นหลัก ซึ� งในการลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�และเทคโนโลยีที� เหมาะสมและเพียงพอเพื�ออาํนวย             

ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั�วโมง โดยไดน้าํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบั

คะแนนเพื�อความรวดเร็วในการแสดงผล ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 กรรมการของบริษทัทั�งหมดรวม 7 ท่านไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม นอกจากนี�  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร รวมทั�งผูต้รวจสอบบญัชีไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม

ในที�ประชุม โดยประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม ไดแ้นะนํากรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม แจ้งจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทั�งที�มาดว้ยตนเองและมอบฉันทะ จาํนวนหุ้นทั�งหมดที�มีสิทธิออกเสียงใหท้ี�ประชุมทราบ ซึ� งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจําปี 2562 มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น 37 ราย โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 13 ราย และมอบฉันทะ 24 ราย 

นอกจากนั� น เพื�อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษทัได้ขออาสาสมัครจากผูถื้อหุ้นเพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง         

ในที�ประชุม และไดชี้�แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมการประชุมทราบก่อนเริ�มประชุม รวมทั�ง     

ไดแ้จง้ผลของการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจาํปี 2562 นอกจากนี�  กรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์งดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วนได้เสีย ต่อจากนั�น 

ประธานกรรมการไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้น

หนงัสือนดัประชุม บริษทัจดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบ

เกี�ยวกบัการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั� งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั� งเห็นด้วย               

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง คณะกรรมการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็น และซักถาม ทั�งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการไดต้อบคาํถามของ      

ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น รวมทั�งไดมี้การบนัทึกประเด็นซักถาม และขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย นอกจากนั�น หลงัจาก

การประชุมเรียบร้อยแลว้ ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคนืบตัรลงมติให้กบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัเพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดมี้การแจง้มติที�ประชุมผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นเสร็จสิ�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�งการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ� งในสาม (�/�)            

และให้มีการเลือกตั� งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ี�ต้องออกตามวาระสามารถกลับเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งได ้ซึ� งผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑด์งันี�  

- ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ั�งหมด เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�ง

ในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งได้รับการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั�งในครั� งนั�น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

 

นอกจากการแต่งตั�งกรรมการแล้ว ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้        

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ

จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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นอกจากนั� น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั� ง บริษัทยงัได้ให้สิทธิผู ้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ทั�งนี�  บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแต่ละท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั�ง พร้อม

ทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ� งมีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใช้ประกอบการ

พิจารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั�งผูส้อบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั� ง พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�เสนอเขา้รับการแต่งตั�ง รวมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบั

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได ้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา    

บริษทัดูแลผูถ้ือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัยงัไดน้ํา

ขอ้มูลที�สาํคญั รวมทั�งขา่วสารต่างๆ ที�เป็นปัจจบุนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร   

บริษทัมีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ    

กาํไรสุทธิของบริษัท หลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม             

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
  

อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรที�เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที�เกิดขึ�นในบริษัทหรือในบริษัทยอ่ย        

ใหขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการวา่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยาย

ธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบตัิตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
 

เนื�องจากบริษทัมีขาดทุนสุทธิในปี 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 จึงมีมติอนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561  
 

ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมาไดจ้ากหัวขอ้ 

“นโยบายการจา่ยเงินปันผล” 
 

นอกจากสิทธิของผูถื้อหุน้ดงักล่าว บริษทัมิไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั 

หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  

บริษัทตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั� งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติ          

ต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร      

ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยา่งสมํ�าเสมอและทนัเวลา โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียง 

ลงคะแนนแบบหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง โดยหุ้นของบริษทัมีเฉพาะหุ้นสามญัเท่านั�น และกรณีที�ผูถ้ือหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลเขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

วาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อและประวติัของกรรมการอิสระทั�ง 3 ท่านของบริษทั เพื�อเป็นทางเลือกในการ

มอบฉันทะของผูถื้อหุน้ รวมทั�งระบุถึงเอกสาร หลกัฐานและวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมซึ� งไดจ้ดัทาํทั�งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

จาํนวน 17 ราย นอกจากนั�น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการ

แต่งตั�งกรรมการ บริษทัยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั�งนี�  ในการประชุมผูถ้ือหุ้นทุกครั� งที�ผ่านมา บริษทัได้



  

  

 5

ดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม 

หรือแจกเอกสารเพิ�มเติมในที�ประชุมซึ� งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้นอกจากนั�น บริษทัได้

กาํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหัวขอ้ “การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูล

ภายใน” 

หมวดที� � การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กับบริษทั ซึ� งส่งผลต่อ

ความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได ้บริษทัจึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คูแ่ข่ง คู่คา้ 

เจา้หนี�  ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดล้อม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบัติที�ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทั�วถึง                      

การจดัใหมี้ช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน ์และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัได ้        

ซึ� งไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าว

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

ทั�งนี�  จริยธรรมธุรกิจฉบับปัจจุบนัได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถดู

รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดใ้นหวัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” 

หมวดที� � 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

อย่างมีเงื�อนไข รวมทั�งไม่มีประวติัการถูกสั�งให้แกไ้ขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนั�น เพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บ

ทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสได้ดียิ�งขึ�น 

บริษัทเผยแพร่คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน (MD&A) สําหรับงบการเงินทุกไตรมาสไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com และผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารให้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้น “โครงสร้างการจดัการ” 

ภายใตห้วัขอ้ “คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

- เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ�มเติม           

ใน “รายการระหว่างกนั”   

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และกาํหนดนโยบายให้

กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน � วนัทาํการนับแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอน 

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ และก.ล.ต. นอกจากนั�น           

ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการ 

ทุกครั� ง  
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ข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 มีดงันี�  

กรรมการ/ผู้บริหาร 

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

1 ม.ค. 2562 

หรือวนัที� 

ได้รับการแต่งตั�ง 

ได้มา 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป 

ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 เพิ�ม (ลด) 

�.  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต  

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

�.  ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู  

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

9,000,000 

- 

- 

- 

- 

- 

9,000,000 

- 

- 

- 

�.  นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ 

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

800,000 

- 

- 

- 

- 

- 

800,000 

- 

- 

- 

�.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์   

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

�.  นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์  

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

23,343,000 

- 

- 

- 

- 

- 

23,343,000 

- 

- 

- 

6.  นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ 

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

13,400,000 

1,500,000 

- 

- 

- 

- 

13,400,000 

1,500,000 

- 

- 

7.  นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ 

      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.  นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ  

      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

1,265,600 

- 

- 

- 

(1,265,600) 

- 

- 

- 

(1,265,600) 

- 

9.  นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม  

      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

20,000 

- 

- 

- 

- 

- 

20,000 

- 

- 

- 

นอกจากนั�น บริษทัยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี�  

1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั� งแรกภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารตาม

แบบรายงานที�กาํหนด 

2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลงตามแบบรายงานที�

กาํหนด 

3) รายงานการมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งจดัเก็บไวท้ี�เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งสาํเนาใหป้ระธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน � วนัทาํการนับจากวนัที�บริษทัไดรั้บรายงานดงักล่าว 
 

โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื�อให้ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบขา่วของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว 

และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 
 

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลที�มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัหนา้ที�ความ

รับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยปีที�ผ่านมาบริษทัไม่เคยถูกสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อนัเนื�องมาจากการไม่เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนด ทั�งนี�  คณะกรรมการได้ดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกับการเปิดเผย

ขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

บริษทัให้ความสําคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อเป็นแนวปฏิบตัิของกรรมการและพนกังาน ดงันี�  
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1.    เปิดเผยสารสนเทศ ทั�งที�เป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลที�ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ เชื�อถือได ้และ

ทนัเวลา เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดร้ับสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

2.   การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จะตอ้งจดัทาํขึ�นอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

3.    ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัที�ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษัท โดยปฏิบัติตามขอ้บังคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4.    จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผดิชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  

บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

1.    ประธานกรรมการบริหาร 

2.   ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ  

3.    ผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธข์องบริษทั 

4.    บุคคลที�ไดร้ับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ  

ผูที้�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื�อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ ที�

เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดงันี� 

- รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�) 

 คณะกรรมการได้จดัให้มีการจดัทํารายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ที�มีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที�จะสะท้อนให้เห็นการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี           

ที�ผ่านมา  เช่น โครงสร้างขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั�งการ

ปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  

-   เวบ็ไซต์ของบริษัท  

คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น และผูที้�เกี�ยวขอ้ง

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชื�อถือ ดงันั�น คณะกรรมการจึงไดดู้แลให้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกับบริษทัไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com ทั� งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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    

ผูถ้ือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั กิจกรรมจดัการลงทุน (Roadshow) การประชุม

ร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั� งนี�  ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที�หมายเลขโทรศัพท ์               

0-2502-6583 หรือที� www.samartdigital.com หรือที�อีเมล InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของ

นกัลงทุนสัมพนัธไ์วเ้พื�อถือปฏิบติั  ดงันี�  
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จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 

2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั�ง 

5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชนส่์วนตน 

6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 

7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื�อขายหุน้ที�บริษทัไดก้าํหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัประชุมแถลง

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แกผู่ถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้

ร่วมประชุมเพื�อชี�แจง และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ 
 

โดยในปี 2562 บริษทัในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ�าเสมอตามแผนงาน ซึ� งสรุป

ไดด้งันี�  

-  กิจกรรมพบปะนกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และกิจกรรมโรดโชว ์  จาํนวน  11 ครั� ง 

-  กิจกรรมแถลงขา่วเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั  จาํนวน    5 ครั� ง 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  
 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั�งการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย            

แตล่ะคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที�

เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัและสูงเพียงพอที�จะรักษา

กรรมการที�มีคุณสมบัติตามที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดยอ่ย   

จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณากลั�นกรอง

คา่ตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอใหที้�ประชุมคณะกรรมการพิจารณากอ่นนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั   
 

ทั�งนี�  บริษทัได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั�งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัซึ�งสามารถดูรายละเอียดไดใ้น “โครงสร้างการจดัการ” ภายใตห้ัวขอ้ “คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี โดย

คาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยทุธ์และนโยบายหลกัของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติอยา่งสมํ�าเสมอ มีการใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ 

รวมทั� งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและ         

นักลงทุนทั�วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา             

มีคุณสมบติัที�ได้รับการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

นอกจากนี�  บริษทัไม่มีประวติัการถูกสั�งใหแ้กไ้ขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยฯ์และ 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�องดงักล่าวไวใ้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี นอกจากนั�น คณะกรรมการยงัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัดว้ย   
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หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายเกี�ยวกบัความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในเรื�องต่างๆ เช่น องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทั�งบทบาทหนา้ที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

เพื�อใหค้ณะกรรมการปฏิบติัให้เป็นไปตามหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

5.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที� มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทํางานที�โปร่งใส มีคุณธรรมและ               

ความรับผิดชอบ รวมทั�งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที� เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น   

ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย และดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ หรืออื�นๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศ     

แต่อยา่งใด อนัจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทับรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งกรรมการของบริษทัทั�ง 6 ท่าน         

มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบตัิของกรรมการตามที�ไดก้าํหนดไวใ้น “โครงสร้างการจดัการ” นอกจากนั�น กรรมการทั�ง 6 ท่านยงัไดอุ้ทิศ

เวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการอยา่งเต็มที� โดยสามารถดูจาํนวนครั� งในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

ไดใ้นหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย” 

5.2 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม ดงันั�น เพื�อให้เกิดความ

สมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที�บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกนั            

โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ                 

กบัฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

1.    การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มั�นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรล ุ   

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2.    การดูแลให้มั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที� มีจริยธรรมและการกํากับ    

ดูแลกิจการที�ดี 

3.   การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และมีมาตรการที�ดูแลให้เรื� อง 

สาํคญัไดถ้กูบรรจุเป็นวาระการประชุม 

�.   การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที� ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื� องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่าง     

รอบคอบโดยทั�วกนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที�รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5.    การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการ 

บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัเพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตา่งๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทั ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัเรื�องอาํนาจอนุมติั

ดาํเนินการ 

5. ดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารนั� น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือ            

มอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรือ

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท หรือบริษทัย่อย         

ของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมัติ

รายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัรายการดังกล่าวตาม

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

 การถ่วงดุลของกรรมการ 

บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ� งในจาํนวนดงักล่าวมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 

� ใน � ของจํานวนกรรมการทั� งหมด และไม่น้อยกว่า � คนที� มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจาก

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื�นใด โดยมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื�อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษัทไดแ้ยก

ตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการที�มีประสบการณเ์กี�ยวกบัธุรกิจที�บริษทัดาํเนินกิจการอยู ่

มีความรู้และความชาํนาญจากหลากหลายสาขา จาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

- กรรมการที�เป็นอิสระ       จาํนวน � ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั�งคณะ)   

-  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร     จาํนวน � ท่าน (เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่)   

-     กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 1 ท่าน (เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้รายใหญ่)   

ทั�งนี�  กรรมการอิสระของบริษทัทั�ง � ท่าน เป็นผูที้�มีประสบการณ์การทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถมั�นใจไดว้่ากรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที�ในฐานะตัวแทนของ           

ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม  

 บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษทัไดมี้การแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร ซึ� งเป็นผูบ้ริหาร

สูงสุดของบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และ

แนวทางที�จะก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้ือหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่

ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบริษทัและบริษทัในเครือ โดยยดึหลกั

จริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี�  ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนิน

กิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถ้ือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ส่วนประธาน

เจา้หน้าที�บริหาร ทาํหน้าที�เป็นหัวหน้าคณะ หรือผูน้ําคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการ และควบคุมดูแลการดาํเนิน

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั  

5.3   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

— นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั

จดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการบริษทัทั�ง 6 ท่าน ไม่มีท่านใดที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั

จดทะเบียนอื�นเกิน 5 บริษัท ซึ� งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพไดดี้เกินกวา่นโยบายที�กาํหนดไว ้ 
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 —  นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมัติ ทั�งนี�        

ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั  

5.4   ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งโปร่งใส โดยสามารถดู

รายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “การสรรหาและแตง่ตั�งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด” 

5.5 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา 

5.5.1  การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวภ้ายใตห้วัขอ้ “นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ” ภายใตเ้รื�อง “วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ขององคก์ร”  

การตดิตามดูแลในเรื�องจริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัไดมี้การสื�อสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั�งบริษทัยงัไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ที�       

และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที�จะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของ

บริษทั โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบัที�จะตอ้งทาํการ

สอดส่องดูแล รวมถึงให้คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัจริยธรรมทาง

ธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนดไว ้โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของกฎหมาย ไม่ขดัต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย 

นอกจากนี�  บริษทัยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ในกรณีที�ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื�อให้มีการแกไ้ข

หรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแลว้แต่กรณี ทั�งนี�ผูท้ี�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทางวินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

หากการกระทาํนั�นขดัตอ่กฎหมาย 

นอกจากนั�น เพื�อปฏิบัติให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลเรื�องจริยธรรมธุรกิจ โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั

ทาํการประเมินตนเองหรือบริษทัว่าไดมี้การปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจที�บริษทักาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ และให้รายงานผลการ

ประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 17 หวัขอ้ ดงันี�  

1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น 

3. นโยบายการปฏิบตัิต่อพนกังาน 

4. จรรยาบรรณของพนกังาน 

5. นโยบายการปฏิบตัิต่อลูกคา้ 

6. นโยบายการปฏิบตัิต่อคูค่า้ 

7. นโยบายการปฏิบตัิต่อเจา้หนี�  

8. นโยบายการปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการคา้ 

9. นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

10. นโยบายการฟอกเงิน 

11. นโยบายดา้นภาษี 
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12. นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

13. ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม                      

14. ความรับผดิชอบต่อชุมชน                                                 

15. ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

17. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�                                                           

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั� ง 17 หัวข้อ ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ                   

ที�บริษทักาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

อนึ� ง บริษัทยงัมีอีกช่องทางหนึ� งในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกี�ยวกับการกระทาํผิดกฎหมายหรือ

จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทไดก้าํหนดขั�นตอนและวิธีการแจ้ง

เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียดในเรื�องขั�นตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้อง  

ผูแ้จง้เบาะแส” 

�.�.�     ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการได้มีการกาํหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกปี และมีส่วน       

ในการกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี� ยง รวมทั� งมีการติดตามการดําเนินการในเรื� องดังกล่าวโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 

และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลคา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมั�นคง

สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด 

ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบัติ

หนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี�  รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บังคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความ

เสี�ยงที�มีประสิทธิผล รวมทั�งมีการติดตามการดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอยา่งสมํ�าเสมอ           

ในที�ประชุมคณะกรรมการ 

ทั�งนี�  บริษทัไดเ้ผยแพร่วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั�งนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการบริหาร

ความเสี�ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ โดย

ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดย้ึดถือปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัด 

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัให้มีการสื�อสารวิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ให้พนกังานทุกคนในองคก์รไดรั้บทราบ

และเขา้ใจ เพื�อขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั โดยการจดัประชุมผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการขึ�นไปปีละ � ครั� ง และสื�อสารกบั

พนักงานทุกคนในองคก์รผ่านสื�อต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัท ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดขอ้ความไวต้ามบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ ลิฟทข์องบริษทั และสื�อออนไลนอื์�นๆ ภายในบริษทั 
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5.5.3     การแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื�อกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั�ง

คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือ

พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัตอ่บริษทั โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัมีทั�งหมด � คณะ ดงันี�  

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริหาร   

- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   

- คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

สําห รับรายละเอียดบทบาท ภาระห น้าที� ความรับผิดชอบ และองค์ป ระกอบ ของแต่ละคณ ะได้แสดงไว้ใน หัวข้อ                    

“คณะกรรมการชุดยอ่ย” นอกจากนั� น คณะกรรมการยงัได้กาํหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอ่ย และเผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com 

5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 5 ครั�ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยหน่วยงาน

เลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว 

เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ� งในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระ

พิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้จดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนั�น หาก

กรรมการท่านใดประสงคท์ี�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมกส็ามารถกระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อ

พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ 

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้หากมีรองประธานกรรมการอยูใ่นที�ประชุม ให้

รองประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั�น

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม บริษัท

กาํหนดจาํนวนองค์ประชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า       

� ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ�งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การ

วินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้ือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

ทั�งนี�  ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 

ปกติการประชุมแต่ละครั� งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั�งสิ�น � 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 3/10 6/6 

2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

30 กนัยายน 2546 16/3 6/6 
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รายชื�อกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 
วันที�ได้รับแต่งตั�ง

เป็นกรรมการ 

วาระการดาํรง

ตําแหน่ง  

(ปี/เดือน) 

การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั�งหมด 

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

30 กนัยายน 2546 16/3 6/6 

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  (1)    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 30 กนัยายน 2546 16/3 6/6 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ ์ (1)  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม /  

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /  

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

30 กนัยายน 2546 16/3 6/6 

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์(1)  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม /   

ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื /  

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

12 พฤศจิกายน 2558 4/1 6/6 

7. นายธีระชยั พงศพ์นางาม (1), (2) กรรมการ  13 พฤศจิกายน ���� 0/6 4/4 

หมายเหต ุ (1) 

(2) 

เป็นตวัแทนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�ถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 82.70 

ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งมีการประชุม 4 ครั� ง 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 ไดพิ้จารณาเรื�องตา่งๆ ซึ�งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั�งที�ผา่นมา 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการประชุมครั� งกอ่น 

- รับทราบผลการประเมินการปฏิบติังานประจาํปี 

- รับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ือหุน้ และการส่งคาํถามล่วงหนา้กอ่นการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 

- รับทราบผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- รับทราบการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ Online (แบบ 246 - 2 Online) 

- พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปีและแต่ละไตรมาส 

- พิจารณาอนุมตัิรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรับปีและแต่ละไตรมาส 

- พิจารณาอนุมตัิผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 

- พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

- พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

- พิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 

- พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 

- พิจารณากาํหนดวนั เวลา สถานที� และวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

- พิจารณาอนุมตัิทาํประกนัความรับผดิชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที�ของบริษทั 

- พิจารณาอนุมตัิเงินบาํเหน็จประจาํปีสาํหรับกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาอนุมตัิแผนธุรกิจประจาํปี 

- พิจารณาอนุมตัิการเปลี�ยนแปลงวิธีการคาํนวณอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัในกลุ่มสามารถ 

- พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และแกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 

และกฎบตัรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และการประเมินผลการ

ปฎิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเลขานุการบริษทั 

- พิจารณาอนุมตัิกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
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- พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

- พิจารณาอนุมตัิอตัราการขึ�นเงินเดือน การกาํหนดโบนสัประจาํปี     

ทั�งนี�  ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

พร้อมให้คณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้  

2) คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดยอ่ย มีจาํนวนครั� งในการประชุมและประวติัการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุป

ไดด้งันี�  

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  4/4      

2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู 4/4  2/2 3/3   

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์  4/4  2/2 3/3   

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์     3/3  

5. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ์  10/11   3/3  

�. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ์    11/11 2/2 3/3 3/3 2/2 

7.  นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  11/11    2/2 

8.  นายสุชาต ิศาสตร์ประเสริฐ   11/11    2/2 

9.  นายหิรัญ พนัธุ์บา้นแหลม   11/11    2/2 

10. นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร      2/2 

3)     การประชุมกนัเองระหว่างกรรมการที�ไม่ใช่ผู้บริหาร 

ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัก่อนหรือหลงัการประชุม

คณะกรรมการทุกครั� ง โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร เพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารไดอ้ภิปราย

ปัญหาตา่งๆ เกี�ยวกบัการจดัการของบริษทั 

คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะไดป้ฏิบติัหน้าที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ที�                      

ต่อคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ โดยไดร้ายงานการทาํหนา้ที�ในรอบปีที�ผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานของคณะกรรมการ  

ชุดยอ่ยแตล่ะคณะซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

5.6   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิสําหรับกรรมการและพนกังาน เพื�อยดึถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน สามารถดูรายละเอียดเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดที้�หวัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ” 

5.7   การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยง 

สามารถดูรายละเอียดไดใ้น “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง” และ “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น” 
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5.8 การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.8.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะ และกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะและกรรมการรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี 

เพื�อประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและกรรมการรายบุคคล ทั�งยงัเป็นการทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็น

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการอนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแล

กิจการ โดยจะนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั�งคณะประจาํปี 2562 เพื�อมุ่งเนน้ให้

การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยเป็นการประเมินผล

ตนเองของคณะกรรมการทั� งคณะ ซึ� งใช้แบบประเมินที�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที�  6/2562 เมื�อวนัที�          

13 พฤศจิกายน 2562 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องตา่งๆ ดงันี�  

1.  โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.  การประชุมของคณะกรรมการ 

4.  การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

5.  ความสัมพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั� งคณะในรอบปี 2562 ที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการทั�ง 6 ท่าน ในภาพรวม            

� หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 95.34 

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลประจาํปี 2562 เพื�อใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

กรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที�    

13 พฤศจิกายน 2562 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องตา่งๆ ดงันี�  

1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพฒันาตนเอง 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2562 ที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวขอ้ 

อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คดิเป็นร้อยละ 95.83 

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํผลการ

ประเมินที�ไดไ้ปพฒันาการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และเป็นไปตามหนา้ที� ความ

รับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ�งใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 6/2562 

เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อการ
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ประเมินผล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื จะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี�  

1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพฒันาและการฝึกอบรม 

สาํหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง

ในรอบปีที�ผ่านมาว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที�ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการ

ประเมินผลดงักลา่ว 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 91.58 

�. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง    ดีเยี�ยม 96.43 

�. คณะกรรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   ดีเยี�ยม 95.42 

�. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   ดีเยี�ยม 94.74 

�. คณะกรรมการตรวจสอบ ดีเยี�ยม 99.12 

�. คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื ดีมาก 82.50 

5.8.3  การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกปี            

เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมตัิที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 

13 พฤศจิกายน 2562 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการเพื�อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุม

เรื�องตา่งๆ ดงันี�  

1. ความเป็นผูน้าํ 

2. การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 

3. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

4. ความสัมพนัธก์บัคณะกรรมการ 

5. การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

6. การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 

7. การสืบทอดตาํแหน่ง 

8. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

9. การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจริยธรรมธุรกิจ 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารในรอบปี 2562 ซึ� งประเมินโดยกรรมการ 5 ท่านในภาพรวม 9 หัวขอ้ 

อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คดิเป็นร้อยละ 95.53 
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5.8.4  การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นประจาํทุกปี เพื�อนําผล           

การประเมินที�ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเลขานุการบริษทั ในการกาํกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินที�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการ ครั�งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการเพื�อการ

ประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องตา่งๆ ดงันี�  

1. ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทั 

2. การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ  

3. การติดต่อและประสานงาน 

4. การจดัเกบ็เอกสาร 

5. การจดัประชุม 

6. การกาํกบัดูแลกิจการ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2562 ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัทั� ง 6 ท่าน ในภาพรวม            

6 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 97.38 

5.8.5 การประเมนิหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการใหท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั� งงานตรวจสอบภายในและงานให้คาํปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการ         

การบริหารความเสี�ยง และการควบคุมขององคก์ร โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อการ

ประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องตา่งๆ ดงันี�  

1. วตัถปุระสงค ์อาํนาจหนา้ที� ความรับผิดชอบ 

2. ความเป็นอิสระและความเที�ยงธรรม  

3. วุฒิการศึกษาและประสบการณก์ารทาํงาน 

4. การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง 

5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

6. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2562 ซึ� งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ           

ทั�ง 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คิดเป็นร้อยละ 98.67 

5.9    การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

 การพฒันากรรมการ  

บริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั� งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ เพื�อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อน

การปฏิบติัหน้าที� โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื�องต่างๆ ดงันี�  

 เรื� องที�ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหน้าที�  กฎหมายที�ควรทราบ ตลอดจน

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั   

 ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ : แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทั 

 จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เพื�อสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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นอกจากนั�น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ บริษทัยงัสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้าง

ทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าที�กรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกี�ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี�ยง และ

สภาพแวดลอ้มที� เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั�งได้รับทราบขอ้มูลที�เป็นปัจจุบันอยา่งสมํ�าเสมอ ซึ� ง ณ วนัที� �� ธันวาคม 2562 

กรรมการ � ท่านผา่นการอบรมหลกัสูตร DCP กรรมการ 2 ท่านผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP และกรรมการ 1 ท่าน ผ่านการอบรมทั� ง

หลกัสูตร DCP และ DAP ประวติัการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูมี้อาํนาจควบคุม เลขานุการบริษทั และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในแต่ละปีบริษทัจะนาํส่งหลกัสูตรการอบรมที�จดัโดย

สถาบนัตา่งๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของกรรมการ 

ในปี 2562 กรรมการ 4 ท่านไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ดงันี�   

ลาํดับ กรรมการ หลกัสูตรอบรม 

1. ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกรู 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

- ความยั�งยนืของธุรกิจยคุดิจิทลั : รู้ใหไ้ว - ใชใ้หเ้ป็น 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร /  

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

-  หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที� 1 

   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

-  หลกัสูตร Chief Transformation Officer (CTO)                                 

 ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 28  

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

- หลกัสูตรสื�อสุขภาพ รุ่นที� � (สส.�) ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์

 การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทักษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบัการเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ๆ    

ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น อีกทั�งเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลื�อน

ตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความกา้วหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริมทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขัน            

และพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมที�ดาํเนินการทั�งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Update ภาษีอากรและบญัชี, พฒันาการของระบบบัญชี      

ในยุค Digital ที� น่าจับตามอง, มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  12, Professional 

Development Program (TLCA CFO CPD), ความเขา้ใจเรื� องกฏหมาย e-Payment, เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16) และ Insight 

Financial Management เสริมศกัยภาพใหกิ้จการ ผ่านการบริหารการเงินอยา่งมืออาชีพ 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทไดมี้การดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังานของบริษทั ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คณุภาพ คุณธรรม รวมทั�ง

ครอบคลุมในเรื�องของการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกนั การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัทุกคนมีหน้าที�ตอ้งปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัดตั�งแต่ปี 

���� ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั�งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื�อให้พนกังานบริษทัและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึงหลกั

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดมี้การทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี นอกจากนี�  เพื�อเป็นการติดตามการปฏิบติั

ตามจริยธรรมธุรกิจของบริษทั บริษทัจดัทาํแบบประเมินจริยธรรมธุรกิจ และให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทาํการประเมินว่าตนเองหรือบริษทัไดมี้การ

ปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจที�ไดก้าํหนดและเผยแพร่ไวเ้พียงพอหรือไม่ ซึ� งผลการประเมินระบุว่าผูบ้ริหารและบริษทัมีการปฏิบตัิตามจริยธรรม



  

  

 20

ธุรกิจเพียงพอและเหมาะสม จริยธรรมธุรกิจฉบบัที�ใชอ้ยูปั่จจุบนัของบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 

13 พฤศจิกายน 2562 ซึ�งครอบคลมุประเด็นตา่งๆ ดงันี�   

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิสาํหรับกรรมการและพนกังาน เพื�อยดึถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานดงันี�  

1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

2. กรณีที�กรรมการหรือพนักงานได้มีการทํารายการที� เกี�ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดําเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทํากับ

บุคคลภายนอก ซึ�งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั�นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชนส่์วนตนและในเรื�องการทาํธุรกิจที�แขง่ขนักบั

บริษทั หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื�อขายหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อประโยชน์ในการซื�อขาย

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

มีผลตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ระหว่างที�ปฏิบตัิงานให้บริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้  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

นาํเสนอคณะกรรมการเพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งคณะกรรมการไดมี้การพิจารณา

ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั� ง รวมทั�งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบั

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน 

กรรมการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที�ประชุม เพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั� งในการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัที�เกิดขึ�นในปี 2562 ไดแ้สดงไวใ้น 

“รายการระหวา่งกนั” 

 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัตระหนกัถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อ  

ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น         

และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถ้ือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร ตลอดจนสิทธิในการ

รับทราบขอ้มูล ขา่วสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที�สําคญัๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมํ�าเสมอและทนัเวลา    

โดยสิทธิที�ผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดร้ับไดแ้สดงไวใ้น “หมวดที� � สิทธิของผูถื้อหุน้” 

 นโยบายการปฏบิัตต่ิอพนักงาน  

บริษทัตระหนักอยูเ่สมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย

ของบริษทั บริษทัจึงให้การดูแลและปฏิบตัิที� เป็นธรรมทั�งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 

โดยบริษทัไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนี�  

1. ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ� ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

3. การแต่งตั�งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํด้วยความสุจริตใจ และตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความรู้

ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั�น 
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4. ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ เช่น การจดัสัมมนา 

ฝึกอบรมอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนกังาน เป็นตน้ 

5. หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหนา้ที�การงานของพนกังาน 

6. กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอยา่งเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดยคาํนึงถึงความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

7. จดัให้มีสวสัดิการที�เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ เงินกูย้ืม       

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจดัให้มีรถรับส่ง การจดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย (Fitness) 

รวมทั�งส่วนลดในการซื�อผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้   

8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์กี�ยวกบัการทาํงาน ซึ�งขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องทุกขด์งักลา่ว จะได้รับการพิจารณา

อยา่งจริงจงั และกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพื�อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธอ์นัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 นโยบายความปลอดภัยในชีวติและสุขอนามัยของพนักงาน 

1. บริษทัจะมุง่มั�น พฒันา และสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัจะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยัของพนกังาน 

3. บริษทัจะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนื�องมาจากอุบตัิเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนัเนื�องจากการทาํงาน 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั�งการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพของ

พนกังาน 

4. บริษทัจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั�นในการ

พฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัถือวา่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา 

ทุกระดบั และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกเหนือจากนโยบายที�กาํหนดไวแ้ลว้ บริษทัยงัดูแลและปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรมทั� งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�ง โยกยา้ย 

และสวสัดิการที�เหมาะสมต่างๆ ในระดบัที�สูงกวา่ที�กฎหมายกาํหนดไว ้เช่น 

1.  การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และประกนัชีวติ  

 บริษัทจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคารสํานักงานของบริษทั โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษา

พนักงานที�เจบ็ป่วยสัปดาห์ละ 2 วนั รวมทั�งจดัใหมี้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ที�เขา้รักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลต่างๆ ทั�งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนักงาน ทั�งนี�      

ในปี 2562 มียอดจาํนวนเงินที�พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั� งสิ�นจํานวน 

339,847.23 บาท  

              อีกทั�งยงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยแบ่งเป็นแผนการตรวจเพื�อให้เหมาะสมกบัพนักงานแต่ละคน ซึ� งพิจารณาจากอายุ

พนักงาน อายุการทํางาน ภาวะเสี�ยงจากการทํางาน รวมถึงระดับตําแหน่งงาน นอกจากนี�  บริษัทได้จัดทําประกันชีวิตกลุ่ม             

(Group Insurance) โดยบริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กบัพนักงาน โดยคุม้ครองถึง

การเสียชีวิตทุกกรณี ในส่วนของการประกนัอุบัติเหตุและทุพพลภาพ บริษทัไดท้ําประกันอุบัติเหตุ โดยบริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา 

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กบัพนักงานนอกเหนือจากการประกนัชีวิต โดยคุม้ครองถึงการเกิดอุบติัเหตุ

ทุกกรณี ทุกสถานที�ทั�วโลกตลอด 24 ชั�วโมง กรณีที�พนักงานได้รับอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะจะได้รับ

คา่ชดเชยจากการดงักล่าวตามที�กาํหนดในกรมธรรม ์

2. 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 
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3. สินเชื�อ 

บริษทัจดัให้มีสวสัดิการสินเชื�อเงินกูเ้พื�อที�อยูอ่าศยั สินเชื�ออเนกประสงคส์มาชิกกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ เงินกูก้รณีประสบอุบติัภยั

หรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ 

4. การพฒันาบุคลากร 

บริษทัยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอในทุกระดบั ทั�งการจดัอบรมภายในบริษทั 

การอบรมผา่นระบบ e-learning การส่งพนกังานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทั รวมทั�งการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพ่นกังาน เพื�อเป็น

การเพิ�มพูนความรู้ และทกัษะให้กบัพนักงาน ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัพนักงานไดใ้นหัวขอ้ “โครงสร้างการ

จดัการ” เรื�อง “นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร” 

5. สวสัดกิารเงินช่วยเหลือ และผลประโยชน์อื�นๆ  

1. แต่งตั�งเจ้าหน้าที�ความปลอดภยัและผูที้� เกี�ยวขอ้งทุกระดับ เพื�อรับผิดชอบดูแลและติดตามใหมี้การปฏิบัติตามนโยบายด้าน

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูกจิตสํานึก

พนักงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั�งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจดัสัปดาห์

สุขภาพและจดัสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 

4. การใชร้ะบบสแกนลายนิ�วมือเขา้-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมี้สิทธิเขา้-ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

พนกังานและบริษทั 

5. จดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแขง่กีฬาทั�งภายในและภายนอกบริษทั เพื�อส่งเสริมสุขภาพ

ของพนกังาน 

6. จดัให้มีเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที� เบื�ยเลี� ยงการปฏิบัติงานภายในประเทศและต่างประเทศ             

ค่าเสี� ยงภัยในการปฏิบัติงาน � จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวัสดิการเยี�ยมไขก้รณีพนักงานเจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัว                 

ที�สถานพยาบาล   

7.  เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนกังานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม  

8.  การจดัใหมี้เครื�องแบบพนกังาน 

9.  จดัโทรศพัทเ์คลื�อนที�ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน และการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัให้กบัพนกังานในราคาพิเศษ 

10. ทุนการศึกษาใหก้บัพนกังานที�ไดรั้บการพิจารณาตามเกณฑข์องบริษทั  

11. มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติที� ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ 

Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงานซึ� งแสดงไว้ที� เว็บไซต์ทรัพยากรบุคคลของบริษัทที�  www.samarthre.com ซึ� ง

จรรยาบรรณดังกล่าวก็ไดถู้กบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัเพื�อถือปฏิบติั โดยบริษทัไดเ้ปิดเผย

จรรยาบรรณของพนกังานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.samartdigital.com 

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติ เหตุจากการทํางาน การหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทํางาน ระหว่างปี 2560-2562             

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

สายธุรกิจ 

 

ปี 

จํานวนครั�ง 

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน การหยุดงานจากการทํางาน การเจ็บป่วยจากการทํางาน 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. Digital Network ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. Digital Content ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3. สายสนบัสนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 



  

  

 23

 นโยบายการปฏบิัตต่ิอลูกค้า  

บริษทัมีนโยบายให้ความสาํคญัต่อการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องให้กบัลูกคา้ซึ� งเป็นผูมี้พระคุณของบริษทั จึงได้

กาํหนดแนวทางปฏิบัติในเรื�องดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั�นที�จะจดัหาผลิตสินคา้รวมทั�งบริการของบริษทัให้มี

คุณภาพและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั�งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�ผลิตจากโรงงานที�ไดรั้บ

การรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล บริษทัไดจ้ดัใหมี้ศูนยบ์ริการซ่อม (Service Center) ซึ� งมีช่างซ่อมประจาํศนูยเ์พื�อดูแลงาน

ซ่อมเครื�อง อพัเกรดซอฟตแ์วร์ และบริการอื�นๆ บริษทัมีการจดัอบรมให้กบัพนกังานประจาํศนูยบ์ริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหมี้ความเขา้ใจ

ในสินคา้และบริการ มีความเชี�ยวชาญสามารถตอบขอ้สงสัยและแกปั้ญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชง้านใหก้บัลูกคา้ได้อยา่งรวดเร็ว อีกทั�งยงัมี

จุดบริการรับฝากเครื� องซ่อม (Drop Point) เพื�อให้บริการลูกค้า นอกจากนั� น  บริษัทยงัจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับ                     

ขอ้ร้องเรียน  เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั 

 นโยบายการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า  

บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบัติกบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจที�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 หรือหลอกลวงให้คูค่า้เขา้ใจผิด หลีกเลี�ยงการซื�อสินคา้และ/หรือบริการจากคูค่า้ที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและติดตามขา่วสารว่าคู่คา้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าคู่คา้มีพฤติกรรม

ดงักล่าว บริษทัจะหลีกเลี�ยงการซื�อสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรมดงักล่าว อนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ทั�งนี�  บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการปฏิบตัิต่อคูค่า้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่คา้ที�มีมาตรฐานเพื�อเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย มีการ

เปรียบเทียบราคาก่อนการสั�งซื�อ มีการประเมินคูค่า้โดยใชเ้กณฑที์�มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภ้ายใตม้าตรฐานสากลทั�ง ISO9001 และ 

CMMI ตามมาตรฐานของบริษทัในกลุ่มสามารถ ทั� งนี�  บริษัทยงัมีนโยบายไม่กระทําการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทํา

ดงักล่าว รวมทั�งคูค่า้ตอ้งไมเ่สนอหรือรับสินบนหรือสิ�งตอบแทนใดๆ ที�ผิดกฎหมายจากบริษทั นอกจากนี�  คูค่า้จะตอ้งไม่ใหข้องกาํนัลหรือ

เสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใดแก่พนักงานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่คา้ นโยบายดงักล่าวถูกตรวจสอบโดย

ผูบ้ริหารภายใตเ้อกสารและรายการประกอบ ทั�งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที�เป็นกลางทั�งภายใน และภายนอกองคก์ร 

 นโยบายการปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี�   

บริษทัยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบัเจา้หนี�  โดยบริษทัปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และ

เงื�อนไขตา่งๆ ที�ตกลงกบัเจา้หนี�ไวอ้ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวไ้ด ้

หรือมีแนวโน้มที�จะไม่สามารถชาํระหนี�  หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษทัจะแจง้ให้เจา้หนี� ทราบล่วงหน้าเพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา กาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียซึ�งรวมถึงเจา้หนี�  ตลอดจนติดตาม

การแกไ้ขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ การพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของ

บริษทัอยา่งรอบคอบและเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

 นโยบายการปฏบัิตต่ิอคู่แข่งทางการค้า   

บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี และไดก้าํหนดแนวทาง

ปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต ไม่

ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทางลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้ไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ และไม่

กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แขง่ทางการคา้ โดยบริษทัได้กาํหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบ    

และลงนามในบันทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์น            

ทางปัญญา  
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 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�นจากการปฏิบติังาน

และการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ�งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายที�ไดรั้บอนุมติัไวใ้นคูมื่อจริยธรรมของบริษทัและเวบ็ไซต ์www.samartdigital.com เพื�อให้พนักงานทุกคนใชเ้ป็น

แนวทางปฏิบตัิ ทั�งนี�  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติัในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บทลงโทษ และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผา่นมาไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น” 

 นโยบายการฟอกเงนิ 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัและยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัจะยึดมั�นตามกฎหมาย        

และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ���� และที�แกไ้ขเพิ�มเติมอยา่งเคร่งครัด 

 นโยบายด้านภาษี 

บริษทัมีแนวปฏิบติัดา้นภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี�  

�.     วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถกูตอ้งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 

�.     ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  

�.     ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสี�ยง ที�อาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรให้ถกูตอ้ง  

 นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาที�จะนําไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยืนของธุรกิจ ซึ� งจะตอ้งพัฒนาควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึง                 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื ดงันี�  

1.  ดําเนินธุรกิจบนพื�นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ� งแวดลอ้ม 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 

บริษทักาํหนดแนวปฏิบตัิในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มดงันี�  

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน   

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่บริษทัอยูร่อดและเติบโตไดก้ด็ว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดงันั�น บริษทัจึงไดคื้นกาํไรส่วนหนึ�งให้แก่สังคม   

โดยได้จดังบประมาณส่วนหนึ�งจากรายไดข้องบริษทั เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ        

โดยมีส่วนร่วมทางสงัคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน หรือสิ�งของแกกิ่จกรรมที�ธาํรงไวซึ้�งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

อนัดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที�ดีในการให้การอุปถัมภกิ์จกรรมทางศาสนาอย่างสมํ�าเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรม       

ทางดา้นการศึกษา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ        

อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนั�น บริษทัยงัไดเ้สริมสร้างความสมัพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง โดยสร้างสมัพนัธ์ที�ดีกบั

องคก์รทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ ําชุมชนในหลากหลายระดบัเพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดี และสามารถประสานความร่วมมือใน

การพฒันาชุมชนอยา่งยั�งยืนและเป็นรูปธรรม  
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ในปี 2562 กลุ่มบริษทัสามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและ

กิจกรรมสร้างสรรคที์�ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโครงการและกิจกรรมดงักล่าวใน

หวัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อสงัคม”  

ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อม  

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั รวมทั�งการเป็นพลเมืองดีโดยการ

ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาด

พร้อมทั�งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง มีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนกังานใน

องคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้มเพื�อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มในการปฏิบติัหน้าที�อยูเ่สมอ โดยการ

รณรงคส์ร้างจิตสํานึกด้านสิ� งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที�พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั� งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้ม พร้อมทั�งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษ ์บริษทัมีนโยบายให้พนักงาน

ร่วมมือกนัในการอนุรักษแ์ละประหยดัทรัพยากร โดยไดมี้การประชาสัมพันธ์เพื�อเป็นการกระตุน้ให้พนักงานมีการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง

ผ่านสื�อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท สื�อเคลื�อนที� จดหมายข่าว และ 

Roadshow นอกจากนี�  บริษทัจดัให้มีการอบรมพนักงานในเรื�องเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนกังานตระหนกัและเห็นความสาํคญั

ของสิ�งแวดลอ้ม ทั�งนี�  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้นเรื�อง “ความรับผดิชอบต่อสงัคม” ภายใตห้ัวขอ้ “การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม” 

 นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิกี�ยวกบัการไม่ละเมิดสิทธมินุษยชน  

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบติัร่วมกนั พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่

กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ซึ�งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษทั โดยบริษทัให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานและถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูลหรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวตัิ

สุขภาพ ประวติัการทาํงาน  ไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ�งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะกระทาํได้เมื�อ

ได้รับการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล  นอกจากนั�น บริษทัยงัปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น        

ในเรื�องของเชื�อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุและการศึกษา บริษทัใหโ้อกาสแก่พนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที� โดย

กาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทั และให้โอกาสพนกังานในการศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดบัอุดมศึกษา มีการอบรม   

ในระยะสั�นและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม  ตลอดจนหลีกเลี�ยงการแสดง      

ความคิดเห็น หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้   

นอกจากนั� น  บริษัทยังได้มีการสื� อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัท 

www.samarthre.com อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเรื�องดงักล่าว บริษัทยงัไดเ้ปิดโอกาสให้

พนกังานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์เรื�องที�ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั�งเรื�องอื�นๆ ได ้ซึ� งทางบริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

เพื�อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

• นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ� 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  โดยบริษทัมีแนวทางในการดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�อง

ดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะตอ้งลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทําผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบ

โปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ที�ละเมิดลิขสิทธิ�  หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน  

 การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการได้ให้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั เพื�อสร้างความยั�งยืน

ให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้รับทราบอยา่งเพียงพอและโปร่งใส และไดจ้ดัให้มีช่องทาง

สําหรับผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัได้ โดยการส่ง
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จดหมายทางไปรษณียต์ามที�อยู่ที�ได้แจง้ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ� ง

รายละเอียดในการติดต่อมีดงันี�  

 ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

99/2 หมู่ �  อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 34 ถนนแจง้วฒันะ  

ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ����� 

หรือส่ง e-mail ไปที� : InternalAudit@samartdigital.com 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั�นตอนและวิธีการ 

“การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป 

 ขั�นตอนและวธิกีาร “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส”  

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที� ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู ้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทําใดๆ ที�ผิดหลัก               

ธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย        

แก่บริษทั รวมทั�งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษทัได ้โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/

หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื�องแจง้เบาะแสที�บริษทัฯ กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั  

โดยหากมีการระบุชื�อและนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์กบับริษทัมากขึ�น เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอ

ขอ้มูลเพิ�มเติม 

ขั�นตอนดําเนินการตรวจสอบวเิคราะห์ข้อมูล 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที�รับผิดชอบเบื�องตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผดิทั�งจากพยานเอกสารและพยานบุคคล เมื�อเห็นวา่มีมูล

การกระทาํผิด ใหเ้สนอเรื�องต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาตั�งคณะกรรมการสอบสวน 

คณะ กร รมกา รส อบ ส วน ป ระ กอ บด้วย หัวห น้า ง า น ห รือตัวแทนจ า กฝ่ า ยต รวจส อ บภ า ยใ น  ฝ่า ย กฎห มาย ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล และหน่วยงานตน้สังกดั มีหน้าที�รับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัการกระทาํผิด รวมทั� งรวบรวมพยานหลกัฐาน

ทั�งหมด เพื�อใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที�มีต่อบริษทั 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจา้หน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อพิจารณาสั�งการให้ดาํเนินการ และฝ่ายตรวจสอบ

ภายในจะนาํเสนอเรื�องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 

ทั�งนี�  บริษทัจะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสแกผู่ใ้ดทั�งสิ�น 

บ ริษั ท ได้ เผ ยแ พ ร่วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ น โยบ ายก ารกํา กับ ดู แ ล กิ จก ารแ ล ะ จ ริยธ ร รม ธุ ร กิ จ  ไว้บ น เว็บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริษัท                              

www.samartdigital.com และได้มีการสื�อสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กบัผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั

รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการ และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

นอกจากนั�น ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด 
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�.  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั 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

คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื (Sustainable Development Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

และขอบเขตอาํนาจหนา้ที�มีดงันี�  

1)   คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  

1. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู ประธาน (กรรมการอิสระ) 

2. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 นายวิชยั รงควิลิต  เลขานุการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1) กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแตง่ตั�งจากคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

2) กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาด

หลกัทรัพยฯ์) 

3) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทั 

4) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณใ์นดา้นบญัชีหรือการเงินอยา่งเพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทาน

ความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติั

ดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั�นตอ้งระบุคุณสมบติัดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของ กรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่ง     

ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็น  

เอกฉันทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป 

รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้ง เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา                

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

3. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบอตัรากาํลงั และทรัพยากรที�จาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมติัแผนการตรวจสอบ

ประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลี�ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที�มีนยัสาํคญั  

4. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตั�ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 

เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถ้ือหุน้  

6. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง 

7. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีผลบังคบัใชก้บับริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษทั 

ทั�งนี�  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยต้องมีขอ้มูลอย่างน้อยตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9. ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

10. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ชดัเจนเพิ�มขึ�น ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที� 

11. มีอาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษทั

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น 

12. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ   

2)  คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ ์  ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  

2. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการ 

3. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ  กรรมการ 

4. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  กรรมการ 

5. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม  กรรมการ 

               นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร  เลขานุการ  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและ

ผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทัที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่

ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของ

บริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

2. ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้  

3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัที�ไดก้าํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการ

มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทั กอ่นเสนอคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผูบ้ริหารร่วมกบัประธาน

เจา้หน้าที�บริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ

เพื�อพิจารณาอนุมตัิต่อไป  

6. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผกูพนับริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบติัของบริษทั เรื�องอาํนาจอนุมติั

ดาํเนินการ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานที�สาํคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการรับทราบเป็นประจาํ 

8. ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

9. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

ทั�งนี�  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของประธานเจา้หนา้ที�บริหารแสดงไวใ้นหัวขอ้ “5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ” 
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การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง       

ที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้       

มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที�

เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดังกล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

3)  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 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�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี 

ในการประชุมคณะกรรมการครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง   

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยที�บริษทัจดัตั�งขึ�น รวมทั�งผูบ้ริหารและพนักงานให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชั�น  

3. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญัๆ ของบริษทัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

4. ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 

5. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบตัิที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

6. ดูแลให้นโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความตอ่เนื�องและเหมาะสม 

7. ทบทวนหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุง

ตามความเหมาะสม 

9. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  

1.   นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ ประธาน  (กรรมการอิสระ) 

2.  ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู     กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการ 

นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร           เลขานุการ  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงขา้งมากจาก

คณะกรรมการ สําหรับการแต่งตั� งกรรมการทดแทนในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็น             

ผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการและ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณาแตง่ตั�งต่อไป   
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หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการ เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั�ง

กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. กาํหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และเลขานุการบริษทั เพื�อนาํเสนอใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ 

4. กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทน (ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออื�นใด) 

ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมาย 

รวมทั�งผลการดาํเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

5. ทบทวนหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

6. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

5)   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์                     ประธาน 

�.    นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 

3.   นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์                กรรมการ 

       นายวิชยั รงควิลิต  เลขานุการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก

กรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทั เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการ

ประชุมคณะกรรมการครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิ

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี� ยงที�สําคญั พร้อมทั� งกําหนดกลยุทธ์ในการบริหาร            

ความเสี�ยงนั�นและระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) 

2. กาํหนดนโยบายของการบริหารจดัการความเสี�ยง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ เพื�อพิจารณาอนุมติัให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน      

ส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทั�งนี�  ตอ้งครอบคลุมความเสี�ยงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี�  

1) ความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk) 

2) ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

4) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3. กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักลา่วไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึงและพนกังานไดป้ฏิบตัิตามมาตรการเหล่านั�นอยา่งต่อเนื�อง 

4. ทบทวนหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 

5. จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการสํารวจความเสี�ยงได้

ครอบคลุมทุกขั�นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

6. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั�งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

7. จดัใหมี้ความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบัเรื�องที�ตอ้งพิจารณาดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบริษทั กรณีที�มีความจาํเป็น 

8. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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นอกจากนี�  บริษทัได้มีการแต่งตั�งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทั โดยมีอาํนาจ

หนา้ที�ดงันี�  

1. พิจารณาความเสี�ยงที�มีนยัสําคญั และใชวิ้ธีการจดัการความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อดูแลปริมาณความเสี�ยงของ

บริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

2. ดูแลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงภายใตแ้นวทางและนโยบายที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

3. รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ เกี�ยวกบัการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความเสี�ยงของบริษทั และการเปลี�ยนแปลง

ต่างๆ รวมถึงสิ�งที�ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ที�กาํหนด 

6)  คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�  

1. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ ประธาน 

2. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ กรรมการ 

3. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  กรรมการ 

4. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม กรรมการ 

นางสาวบุญรัตน ์มงคลรัตนกร           กรรมการและเลขานุการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทัและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

เพื�อความย ั�งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระ

การดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืนที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั�งในดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการดา้นแรงงานและพนักงาน สวสัดิภาพในการทํางานของพนักงาน การ

พฒันาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื�นที�ตั�งของบริษทั เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตาม

นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันาเพื�อความ

ยั�งยนื 

4. ทบทวนหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนืใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

5. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

ทั�งนี�  คณะกรรมการชุดยอ่ยไดมี้การประชุมอย่างสมํ�าเสมอ และไดมี้การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ� งบริษทัแสดงสาระ       

สาํคญัของการประชุมในปีที�ผา่นมาไวแ้ลว้ในรายงานคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และแสดงจาํนวนครั� งการเขา้ร่วมประชุมในปีที�ผา่น

มาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดยอ่ย” 
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3.  การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการได้ทาํการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการ

บริษทั พร้อมทั�งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ดงันี�   

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั�งเพศ 

อาย ุเชื�อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทกัษะความเชี�ยวชาญจาํเป็นที�ยงัขาดให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และใช้

ฐานขอ้มลูกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รวมทั�งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมาย

และหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งหรือเสนอขออนุมติัแต่งตั�งต่อที�ประชุมผูถ้ือหุ้นตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั   

2. การเลือกตั�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้น

ตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมตัิ ในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระและในกรณีอื�นๆ  

3. การพิจารณาแต่งตั�งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ 

ซึ�งรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวตัิการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมใน

การประชุม จาํนวนบริษทัจดทะเบียนที�กรรมการแตล่ะท่านดาํรงตาํแหน่งซึ� งไม่เกิน � บริษทัจดทะเบียน และการสนบัสนุนในกิจกรรม

ของคณะกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักลา่วดว้ย 

4. การแต่งตั�งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน และ

ดาํเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั�งกรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น         

มีดงันี�  

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (�) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

โดยบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคลในที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมี

สิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากสาเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�ง

บุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของ

กรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า � เดือน โดยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ          

ที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน ทั�งนี�  มติการแต่งตั�งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ � ใน � 

ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

5. การสรรหากรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที�เหมาะสม องคป์ระกอบ

ของกรรมการชุดย่อยทั� งคณะ และเกณฑ์การดํารงตาํแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมตัิ 
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ�มจากการสรรหาบุคคลทั�งภายในและภายนอกที�มี

ทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะสาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการของบริษทัเป็นอยา่งดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ระดบัสูง เพื�อเสนอให้คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�ง 

แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลงซึ�งนอกจาก

บริษทัจะตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ�น โดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสม และมีศกัยภาพ

ในการปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งไดใ้นอนาคต ทั�งนี� เพื�อสร้าง

ความเชื�อมั�นให้กบันักลงทุน ผูถ้ือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออย่างทันท่วงที โดยจะมีการ

ทบทวนแผน  สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากนี� บริษทัสนับสนุนให้ประธานเจา้หน้าที�บริหาร เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อให้มีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณา

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

4.  การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการจดัตั�งบริษทัใหม่ทุกครั� ง ฝ่ายจดัการต้องนําเรื� องดังกล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดําเนินการ          

จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและ

บริษัทร่วม พร้อมทั� งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็นตวัแทนของบริษัทในบริษัท

ดงักล่าว โดยผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัที�ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํ

ทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรือการดาํเนินเรื�องที�มีนัยสําคญัตามที�กาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ตอ้งปฏิบตัิตามที�

นโยบายกาํหนดและตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้ง

นําเสนอแผนงานประจาํปี เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผล

ประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ตอ้งชี�แจงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถกูกาํหนดใหชี้�แจง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหารและการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด  

สาํหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษทัจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน            

เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที�บริษทัใด                

มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในซึ� งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั�งใหป้รับปรุงและแกไ้ข

การควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั�งนี�  หากบริษทัย่อยมีการทาํรายการใดๆ ที�ตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคบัของบริษทัหรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษทั

ยอ่ย เป็นตน้ รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการเพื�ออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

ผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยต่อไป 

เมื�อมีการจดัตั�งบริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื�นอยา่งมีนัยสําคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงตั�งแต่ร้อยละ 20             

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ�มเติมมีนัยสําคญั ต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทํา 

shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอื�น ที�มีความชดัเจนเกี�ยวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�อง

สาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพื�อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 

ในกรณีที�บริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย บริษทัจะปฏิบตัิเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ ์      

การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนยัสาํคญัที�เขา้ขา่ยเป็นการ
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ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สําหรับการทาํรายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�

เกี�ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย บริษทัมิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรื�องดงักลา่ว เวน้แต่บริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทั         

บริษทัจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

5.   การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนําขอ้มูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูล และนาํ

ระบบการเขา้รหัสมาใชเ้พื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัให้กบัพนกังานระดบั

ต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี�  บริษทัไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผย

ขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อม

การลงนามในสัญญาว่าจา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทันาํขอ้มูลภายในไป

ใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้�นในทางมิชอบ และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง � เดือนก่อนการเผยแพร่งบ

การเงินหรือขอ้มูลที�สาํคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และเพื�อใหม้ั�นใจวา่นโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม บริษทัจึง

ไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนดช่วงเวลาการหา้มซื�อขายหุน้ทั�งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหนา้ โดยในทุกไตร

มาสบริษัทยงัได้จดัส่งหนังสือแจง้เรื� องดงักล่าวให้กรรมการและผูบ้ริหารรับทราบอีกครั� ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีที�

กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั มีการซื�อขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรื�องดงักล่าวให้

พนกังานของบริษทัรับทราบผา่นทางอีเมล โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที�บอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั รวมทั�งไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัและ

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ทั�งของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี�อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว รวมถึง

นิติบุคคลซึ�งบคุคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุน้เกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยให้นบัรวมคู่สมรสหรือผูที้�อยู่

กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั�นต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละ

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้อนัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน � วนัทาํการนบัแต่วนัที�เกิดรายการ รวมทั�งบทกาํหนด

โทษตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ���� โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละ

สัญญาซื�อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและ

ประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้าต่อ ก.ล.ต. นอกจากนั� น บริษทัยงักาํหนดให้มีการ

รายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการทุกครั� ง 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาดมีผูบ้ริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษทัจะทาํหนังสือตักเตือนเพื�อหลีกเลี�ยงการประพฤติซํ� าในเรื�อง

ดงักล่าว 

ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิทุกครั� งก่อนทาํรายการ 

โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่อยูใ่นที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั�งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม

ผูถ้ือหุ้น นอกจากนี�  บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัหรือบริษทัยอ่ยทาํกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑ์

ที�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยแสดงไวใ้นหัวขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   

บริษัทได้กาํหนดแนวทางเพื�อป้องกันปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั รวมทั� งได้ระบุไวใ้น     

หมวดที� �  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใตเ้รื�อง “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ โดยบริษทัไดแ้จง้แนวปฏิบตัิดงักล่าวใหทุ้กคน

ในองคก์รยึดถือปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บังคบั ตลอดจน

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 

นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหนา้ที�ติดตามดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งตอ่เนื�อง    

และเหมาะสม 
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6.  การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้  

คณะกรรมการมีการทบทวนการนําหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code          

(CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของ

บริษทัเป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง รวมทั�งบริษทัยงัไดป้ฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั

จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู ้

ลงทุนไทย โดยที�ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (CG Code) แลว้ 

มีความเห็นวา่บริษทัไดน้าํหลกัปฏิบติั CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใชแ้ลว้ และไดน้าํเรื�องดังกล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

โดยที�ประชุมคณะกรรมการครั� งที� 6/2562 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนการนําหลกัปฏิบติัตาม CG 

Code มาปรับใช ้และอนุมตัิให้แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยให้

ครอบคลุมการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (CG Code) อยา่งไรกต็าม สาํหรับหลกัปฏิบติัที�ยงัไม่เหมาะสมกบับริบทการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการพิจารณาและนาํเสนอมาตรการทดแทนที�เหมาะสมตอ่ไป 

7.  การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ  

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของสาํนักงาน ก.ล.ต. และยงัไดป้ฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมิน

โครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที�ดี

ในระดบัสากลและระดบัอาเซียนตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สําหรับส่วนที�ยงัไม่ได้ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าว 

บริษทัไดพิ้จารณาปรับใชแ้นวปฏิบติัหรือวธีิปฏิบติัอื�นใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงันี�   

การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. บริษัทยงัมิได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตั� ง

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการ โดยใช้

ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยประกอบการพิจารณา รวมทั�งดาํเนินการสรรหา 

คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั�งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และนําเสนอต่อ     

ที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป   

2. บริษัทยงัมิได้กาํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั� งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัท        

ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื�อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน โดย          

ผูถ้ือหุ้นคนหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัเพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ      

ที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง      

3. บริษัทยงัมิได้กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกับ        

การซื�อขายหุ้นของบริษทัตนเองอยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซื�อขาย  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าบริษทัยงัไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่

บริษทัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้าในการ

ประชุมคณะกรรมการทุกครั� ง 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษทัมิได้กาํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอื�นที�อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที�กรรมการบริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 2 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

นอกจากนั�น บริษทัยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดใหก่้อนที�ผูบ้ริหาร

ท่านใดจะไปดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมัติ ทั�งนี�  ตอ้งไม่เป็น

กรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั�งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และ     

มีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะปฏิบติัหนา้ที�ใหแ้ก่บริษทั 



  

  

 36

�.   องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระเป็นผูห้ญิง อย่างไรก็ตาม บริษทัมีกรรมการบริหารที�เป็นผูห้ญิง 1 ท่าน คือ          

นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แสดงให้เห็นว่าบริษัท    

มิไดกี้ดกนัทางเพศแตอ่ยา่งใด 

3. ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีสดัส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ ซึ�งนอ้ยกวา่หลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไวที้�มากกวา่ร้อยละ �� ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ 

�.   บริษัทยงัไม่ได้เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)       

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สมัครเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: 

PACT) เพื�อเขา้รับการอบรมและคาํแนะนํากระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรม

สัมมนา             จากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอ และบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั�น                        แนวปฏิบตัิและกระบวนการทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทย             ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  

 


