
       รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 

การปฏิบตัหินา้ทขีองคณะกรรมการในปี  

 การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท                  

คณะกรรมการไดม้กีารกาํหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกจิ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกปี และมีส่วนในการกาํหนดกล

ยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ

บริหารความเสียง รวมทังมีการติดตามการดําเนินการในเรืองดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง

สมําเสมอ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝ่้ายจัดการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณทีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมนัคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดําเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษัทและ

บริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมทีดี ปฏิบัติหน้าทีดว้ยความซือสัตย์สุจริต ทังนี รวมถึงการดูแลใหก้ารดําเนินกิจการเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ

บริหาร ความเสียงทีมีประสิทธิผล รวมทังมีการติดตามการดําเนินการในเรืองดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่าง

สมาํเสมอในทีประชุมคณะกรรมการ 

ทงันี บริษัทไดเ้ผยแพร่วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ รวมทงันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสียง 

และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com และได้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ทีสอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดย้ึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครดั 

นอกจากนี บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการสือสารวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ ใหพ้นักงานทุกคนในองคก์รไดร้บัทราบและเขา้ใจ เพือ

ขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั โดยการจดัประชุมผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการขนึไปปีละ  ครงั และสือสารกบัพนักงานทุกคนในองคก์รผ่าน

สือต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัท ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดขอ้ความไวต้ามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัท และสือ

ออนไลน์อนืๆ ภายในบริษัท 

 การติดตามดแูลในเรืองจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทไดม้ีการสือสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทังบริษัทยงัไดก้าํหนดใหเ้ป็นหน้าทีและความ

รบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทีจะตอ้งรบัทราบและปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแล

ใหม้ีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าทีของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดับทีจะตอ้งทําการสอดส่องดูแล รวมถึงใหค้าํแนะนํา และ

คาํปรึกษาในกรณีทีประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบติังานเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจทีไม่ไดก้าํหนดไว ้โดยคาํแนะนําดังกล่าวจะตอ้ง

อยู่บนพืนฐานของกฎหมาย ไม่ขดัต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณข์องบริษัท รวมถึงจะไม่

ส่งผลเสียต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบริษัทอีกดว้ย นอกจากนี บริษัทยงัมีการดูแลปรบัปรุงจริยธรรมทางธุรกิจใหม้ีความเหมาะสมและทนัสมยั

อยู่เสมอ 

ในกรณีทีปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ใหผู้บ้ังคับบัญชาดําเนินการตามสมควรแก่กรณีเพือใหม้ีการแกไ้ขหรือ

ดาํเนินงานทีถูกตอ้งหรือตักเตือนแลว้แต่กรณี ทังนีผูที้กระทําผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยงัอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทํา

นันขดัต่อกฎหมาย 

นอกจากนัน เพือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกจิการ

ทีดีของบริษัท บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลเรืองจริยธรรมธุรกิจ โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของบริษัททาํการประเมินตนเองหรือบริษัท

ว่าไดม้ีการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจทีบริษัทกาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ และใหร้ายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 17 หวัขอ้ ดงันี 

1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน 

4. จรรยาบรรณของพนักงาน 

5. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 



6. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 

7. นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี 

8. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

9. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

10. นโยบายการฟอกเงิน 

11. นโยบายดา้นภาษี 

12. นโยบายพฒันาเพอืความยงัยืน 

13. ความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม                      

14. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน                                                 

15. ความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม 

16. นโยบายการดา้นสิทธิมนุษยชน 

17. นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ                                                          

จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทัง 17 หวัขอ้ ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทสามารถปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจทีบริษัทกาํหนดไวอ้ย่าง

ครบถว้น 

อนึง บริษัทยงัมีอีกช่องทางหนึงในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกยีวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึง

พฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทไดก้าํหนดขนัตอนและวิธีการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงาน

ผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียดในเรืองขนัตอนและวิธีการ “การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” 

การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการอิสระ                              

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการซึงเขม้กว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี 

คณุสมบตัิของกรรมการอสิระ               

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ  0.5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษัท ทงันี ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนันๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร 

รวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัยหรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตงัเป็นกรรมการความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึง

การทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพอืประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกยีวกบัสินทรพัยห์รือบริการ 

หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คําประกัน การใหสิ้นทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึง

พฤติการณอ์นืในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยที์มี

ตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตังแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ

คาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดย

อนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคล

เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่

เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บั

การแต่งตงัเป็นกรรมการ  



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดร้ับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ   

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้ับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนัยใน

หา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ

จาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด    

การสรรหากรรมการ                      

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะทําสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหด้ํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท พรอ้มทังพิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหน้าที

ความรับผิดชอบ เพือนําเสนอใหที้ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง โดยมีหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาที

กาํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท 

ในปี 2564 บริษัทไดม้ีการสรรหาและแต่งตงักรรมการตามนโยบายของบริษัท โดยไดม้ีการพิจารณาแต่งตงักรรมการท่านเดิมทีครบกาํหนด

ออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 จาํนวน 2 ท่าน ดงันี นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต และ    นายวงศก์ฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ กลับ

เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง และแต่งตงันายปิยะพันธ ์จมัปาสุต กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และเมือ

วนัที  สิงหาคม  ไดพ้ิจารณาแต่งตังนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยแทนตําแหน่งทีว่าง 

เนืองจากนายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทงันี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ

เท่ากบัวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน  

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด           

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดม้ีการพิจารณาสรรหาบุคลลทงัภายในและภายนอกทีมีทักษะความเป็น

ผูนํ้ามีความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัลกัษณะสําคญัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษัทเป็นอย่าง

ดีเพือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแต่งตงับุคคลทีเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามนโยบายของบริษัท 

 ( ) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร    

การพฒันากรรมการ    

บริษัทมีการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการ ทังยงัสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะและ

ความรูส้ําหรับการปฏิบัติหน้าทีกรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสียง และสภาพแวดลอ้มที

เกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทังไดร้ับทราบขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัอย่างสมาํเสมอ ซึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กรรมการ 2 ท่านผ่าน

การอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 1 ท่าน ผ่านการอบรมทงัหลักสูตร DCP และ DAP ประวติั

การอบรมหลกัสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ เอกสารแนบ  “กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุมผูที้ไดร้บัมอบหมาย

ใหร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที้ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการ

บริษัท” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนําส่งหลักสูตรการอบรมทีจดัโดยสถาบนัต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพอืพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตร

ตามความตอ้งการของกรรมการ กรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัใหม่ในระหว่างปีจะมีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัท 

 

 

 

 

 



ในปี 2564 กรรมการ 2 ท่านไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพอืเพิมพนูความรู ้ดงันี  

ลาํดบั กรรมการ หลกัสูตรอบรม 
1. นายเจริญรฐั วิไลลกัษณ ์

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง 

-  หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพือประชาธิปไต (นธป.) รุ่นที 9 

วิทยาลยัศาลรฐัธรรมนูญ   

2. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรตันกร  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม /   

ประธานกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืน /  

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง /                  

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 

2564 

 

 

 

การพฒันาผูบ้ริหาร    

บริษัทดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลักสูตรการบริหารระดบัสูง เพอืพฒันาทักษะความเป็นผูนํ้าควบคู่ไปกบัการเพิม องคค์วามรูใ้หม่ๆ 

ในการเสริมสรา้งความเชียวชาญในการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน อีกทัง เป็นการเตรียมความพรอ้มสําหรับการปรับ/เลือน

ตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทใหส้ามารถแข่งขนัและพรอ้ม

เป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมธุรกิจทีดาํเนินการทงัในปัจจุบนัและอนาคต เช่น TLCA CFO CPD ครงัที 3/2021 “How to Manage the Company’s 

Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis”, TLCA CFO CPD ครังที4/2021 “How finance 

leaders are adapting within the new normal”, TLCA CFO CPD ครังที 5/2021 หัวขอ้ “Fraud & Cyber Security Risk”, TLCA CFO CPD 

ครงัที 6/2021 หวัขอ้ “ESG Integration in Sustainable Investing”,  แนวโน้มและทิศทางในการทาํ M&A ประเด็นสําคญัทีตอ้งพิจารณาและ

กลยุทธ์การทํา M&A ใหป้ระสบความสําเร็จ, ทบทวนกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบญัชีภาษีอากรพรอ้มแนวปฎิบติัดา้นภาษีอากร

เพือการจดัการทีถูกตอ้ง 

(4) การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน      

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหม้ีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะและรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุด

ย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร การประเมินเลขานุการบริษัท และการประเมินหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี เพือมุ่งเน้นใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักการกํากบัดูแล

กิจการทีดี โดยบริษัทไดนํ้าแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษัท ซึงแบบประเมินไดร้ับการอนุมัติเห็นชอบ

จากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครังที 6/2564 เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 64 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทงัคณะ ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1.  โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.  การประชุมของคณะกรรมการ 

4.  การทาํหนา้ทีของกรรมการ 

5.  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทงัคณะในรอบปี 2564 ทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการทัง 6 ท่าน ในภาพรวม  หวัขอ้ อยู่ใน

ระดบัดีเยียม คิดเป็นรอ้ยละ 95.59 

การประเมินตนเองของกรรมการรายบคุคล ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพฒันาตนเอง 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2564 ทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการ 6 ท่าน ในภาพรวม  หวัขอ้ อยู่ใน

ระดบัดีเยียม คิดเป็นรอ้ยละ 95.60 



การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี  

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพฒันาและการฝึกอบรม 

5. กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน ในภาพรวม  หัวขอ้ อยู่ใน

ระดบัดีเยียม คิดเป็นรอ้ยละ 98.83 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ประกอบดว้ย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.  การประชุมของคณะกรรมการ 

3.  บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

4.  การพฒันาและการฝึกอบรม 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดงันี  

 ผลการประเมิน คะแนนเฉลีย 

(รอ้ยละ) 

.    คณะกรรมการบริหาร    ดีเยียม 92.11 

.    คณะกรรมการบริหารความเสียง    ดีเยียม 94.35 

.    คณะกรรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ดีเยียม 96.25 

.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ   ดีเยียม 95.18 

.    คณะกรรมการพฒันาเพอืความยงัยืน ดีมาก 81.94 

การประเมินประธานกรรมการบริหาร ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1. ความเป็นผูนํ้า 

2. การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ ์

3. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงนิ 

4. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

5. การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 

6. การบริหารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 

7. การสืบทอดตาํแหน่ง 

8. ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

9. การกาํกบัดูแลกจิการทีดี และจริยธรรมธุรกจิ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารในรอบปี 2564 ซึงประเมินโดยกรรมการ 5 ท่านในภาพรวม  หัวขอ้ อยู่ใน

ระดบัดีเยียม คิดเป็นรอ้ยละ 96.71 

การประเมินเลขานุการบริษัท ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1. ทกัษะความรูค้วามสามารถของเลขานุการบริษัท 

2. การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ  

3. การติดต่อและประสานงาน 

4. การจดัเก็บเอกสาร 

5. การจดัประชุม 

6. การกาํกบัดูแลกจิการ 



ผลการประเมินการปฏิบติังานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2564 ซึงประเมินโดยกรรมการบริษัททัง 5 ท่าน ในภาพรวม 6 หวัขอ้ อยู่ใน

ระดบัดีเยียม คิดเป็นรอ้ยละ 98.14 

การประเมินหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1. วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ที ความรบัผิดชอบ 

2. ความเป็นอิสระและความเทียงธรรม  

3. วุฒิการศึกษาและประสบการณก์ารทาํงาน 

4. การพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนือง 

5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

6. ความรู ้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2564 ซึงประเมินโดยกรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่าน ใน

ภาพรวม 6 หวัขอ้ อยู่ในระดบัดีเยยีม คิดเป็นรอ้ยละ 97.67 

การเขา้ร่วมประชุมและการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ 

การเขา้ร่าวมประชุม 

(1) การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 5 ครงั และมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท

ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดังกล่าว เพือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาใน

การเขา้ร่วมประชุมได ้ซึงในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงาน

เลขานุการบริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้ับคณะกรรมการล่วงหน้า

อย่างนอ้ย 5 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เพอืใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษัท

กาํหนดใหจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนัน หากกรรมการ

ท่านใดประสงคที์จะเสนอเรืองเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทําได ้โดยการแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม หรือเสนอเพมิเติมในทีประชุมในวาระเรืองอนืๆ 

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธาน

กรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในทีประชุมใหร้องประธานกรรมการทําหน้าทีเป็น

ประธานในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนันหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ใหก้รรมการซึงมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึงทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม บริษัทกําหนดจํานวนองคป์ระชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุม

คณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการคนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 

เสียง ในการลงคะแนนการวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรืองนัน ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขนึอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

ปกติการประชุมแต่ละครงัจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง โดยในปี 2564 คณะกรรมการ มีจาํนวนครังในการประชุมและประวติัการเขา้ร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี 

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทงัหมด 
การประชุม 
คณะกรรมการ 

 

การประชุม 
สามญัผูถ้ือหุน้
ประจาํปี 2564 

การประชุม 
วิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครงัที /  

1. นายปิยะพนัธ ์จมัปาสุต  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1 1/1 

2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6/6 1/1 1/1 

3. นายคนัธิศ อรณัยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

6/6 1/1 1/1 

4. นายเจริญรฐั วิไลลกัษณ ์ (1)    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 6/6 1/1 1/1 



รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทงัหมด 
การประชุม 
คณะกรรมการ 

 

การประชุม 
สามญัผูถ้ือหุน้
ประจาํปี 2564 

การประชุม 
วิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครงัที /  

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ ์ ( )  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /  

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร /  

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

6/6 1/1 1/1 

6. นายวงศก์ฤษณ ์เจียมศรีพงษ์  (2) กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /   

ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน /  

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง /      

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5/5 1/1 1/1 

7. นางสาวบุญรตัน์ มงคลรตันกร (3)  

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /   

ประธานกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน /  

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง /      

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

1/1 0/0 0/0 

หมายเหต ุ (1) เป็นตวัแทนของบริษัท สามารถคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีถือหุน้ในบริษัทรอ้ยละ 82.70 

 (2) ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 9 สิงหาคม 2564 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครงั 
 (3) ไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 10 สิงหาคม 2564 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครงั      

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ในปี 4 คณะกรรมการชุดย่อยมีจาํนวนครงัในการประชุมและประวติัการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี 

รายชือ 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทงัหมด 
 คณะกรรมการ    
    ตรวจสอบ 

   คณะกรรมการ 
      บริหาร 

คณะกรรมการ 
  กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสียง 

คณะกรรมการ
พฒันาเพือความ

ยงัยืน 

1. นายปิยะพนัธ ์จมัปาสุต  4/4      
2. ดร. โชติวิทย ์ชยวฒันางกรู 4/4  2/2 3/3   
3. นายคนัธิศ อรณัยกานนท์  4/4  2/2 3/3   
4. นายเจริญรฐั วิไลลกัษณ์     3/3  
5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ ์  12/12   3/3  

. นายวงศก์ฤษณ ์เจียมศรีพงษ ์(1)  7/7 1/1 1/1 2/2 1/1 

7. นางสาวบุญรตัน์ มงคลรตันกร(2)  5/5 1/1 1/1 1/1 2/2 

8. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  12/12    2/2 

9. นายหิรญั พนัธุบ์า้นแหลม   12/12    2/2 

หมายเหต ุ (1)   ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 9 สิงหาคม 2564 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครงั 
  (2)   ไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 10 สิงหาคม 2564 โดยระหวา่งดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครงั                             

(3) การประชุมกนัเองระหว่างกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

ในปี 2564 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษัทก่อนหรือหลงัการประชุมคณะกรรมการทุกครงั 

โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร เพือเปิดโอกาสใหก้รรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกบัการจดัการของบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบียประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ซึงค่าเบียประชุมจะไดร้ับอนุมติัจากทีประชุมผู ้

ถือหุน้และจ่ายเฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมเท่านัน โดยในคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะไดเ้บียประชุมเท่ากัน 

ในขณะทีประธานกรรมการจะไดเ้ป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอืน สําหรบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ ประธานกรรมการจะได้เป็น 1.33 เท่าของกรรมการท่านอืน ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และ

คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบยีประชุมแต่อย่างใด เนืองจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารของบริษัท 



สําหรับเงินบาํเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาด

ธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษัท ผลงานและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวการณข์องธุรกิจโดยรวม 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 2564 ทีไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ มีวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบีย

ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อนืๆ ค่าเบียประชุมต่อครงัสาํหรับกรรมการทีเขา้

ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีทีผ่านมา โดยกาํหนดค่าเบยีประชุมสาํหรบักรรมการและกรรมการชุดย่อยทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี  

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ        

 -  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครงั 

 -  กรรมการ  จาํนวน 15,000   บาทต่อครงั 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 -  ประธานกรรมการ จาํนวน 20,000 บาทต่อครงั 

 -  กรรมการ  จาํนวน 15,000 บาทต่อครงั 

ในปี 4 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ดงันี 
ลาํดบั กรรมการ ค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงิน (บาท) 

บรษิัท บรษิัทย่อย รวมทงัสนิ 
ค่าเบยีประชุม บาํเหน็จ

กรรมการ 
รวม 

กรรมการ 
บรษิัท  

กรรมการ 
ตรวจสอบ  

กรรมการ
กาํกับดูแล

กิจการ 

กรรมการสรร
หาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบีย
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
ทีเป็นตวัเงิน 

1 นายปิยะพนัธ ์จมัปาสุต 

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

180,000  60,000   - -   240,000    80,000  320,000  -     320,000 

2 ดร. โชติวิทย ์ ชยวฒันางกูร 

กรรมการอิสระ 

90,000  120,000  40,000      45,000   295,000  50,000    345,000  - 345,000 

3 นายคนัธิศ  อรณัยกานนท์ 

กรรมการอิสระ 

90,000 60,000    30,000      60,000  240,000 50,000 290,000  -     290,000 

4 นายเจริญรฐั  วิไลลกัษณ ์

กรรมการ 

90,000  -   -   -   90,000  50,000    140,000  -    140,000 

5 นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 

กรรมการ 

90,000  -      -   -   90,000   50,000   140,000 - 140,000 

6 นายวงศก์ฤษณ ์เจียมศรีพงษ์ (1) 

กรรมการ 

60,000  -      15,000      15,000    90,000   2,000(3)  92,000  -       92,000 

7 นางสาวบุญรตัน์ มงคลรตันกร(2) 

กรรมการ 

15,000 - 15,000 15,000 45,000  - 45,000  - 45,000 

รวม 615,000  240,000  100,000     135,000  1,090,000  282,000 1,372,000  -  1,372,000 

หมายเหตุ   (1)   ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 9 สิงหาคม 2564 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครงั 
(2)  ไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 10 สิงหาคม 2564 โดยระหว่างดาํรงตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครงั 
(3)  ไดร้บัตามสดัส่วนทีเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง 

การกาํกบัดแูลของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม                  

ในปี 5  ไม่มีกรณีทีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยไม่ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีการกระทําทีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทมีการจดัทําและเปิดเผยรายงานทางการเงิน และการทํารายการต่าง ๆ ทีสาํคญัไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้งและ

ภายในระยะเวลาทีกาํหนด  

การติดตามใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกาํกบัดูแลกิจการ   

บริษัทใหค้วามสําคญัในเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยไดก้ําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัทีเกียวขอ้งไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ และ

จริยธรรมธุรกิจ พรอ้มทงัส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัอย่างแทจ้ริงเพอืสรา้งความเชือมนัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

 

 



ในปี 5  บริษัทไดม้ีการติดตามเพอืใหเ้กิดการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทและจริยธรรมธุรกจิ ในเรืองต่างๆ ดงันี 

(1) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษัทไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนักงาน เพือยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน โดยบริษัทไดม้ีการปฎิบัติตามนโยบายและเปิดเผยรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างปี 2564 ไวใ้น

รายงานประจาํปีหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั” 

(2) การดแูลเรืองการใชข้อ้มูลภายใน   

บริษัทไดก้ําหนดใหพ้นักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลับ การไม่กระทําผิดเกียวกับ

คอมพิวเตอร ์และการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพรอ้มการลงนามในสญัญาว่าจา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้น

จริยธรรมธุรกิจ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทนําขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ืนในทางมิชอบ และ

หลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง  เดือนกอ่นการเผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มูลทีสําคญัทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษัท และเพอืใหม้นัใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นทีรบัทราบและปฏิบติัตาม บริษัทจึงไดจ้ดัทาํหนังสือแจง้กาํหนดช่วงเวลาการหา้มซือขายหุน้ทงั

ปีก่อนเปิดเผยงบการเงินใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหนา้ โดยในทุกไตรมาสบริษัทยงัไดจ้ดัส่งหนังสือแจง้เรอืงดงักล่าวใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารรบัทราบอีกครงั 

 อย่างไรกต็าม ในปี 2564 บริษัทไม่มีกรณีทีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท มีการซือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

(3) การตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน ทีอาจเกิดขึนจากการ

ปฎบิติังาน และการติดต่อกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึงกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะตอ้งยึดถือปฎบิติัอย่าง

เคร่งครดั 

ผลจากการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าว ทาํใหใ้นปี 2564 

 ไม่มีกรณีการกระทาํผิดดา้นการทุจริต หรือกระทาํผิดจริยธรรม พบเพียงขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษัท 

ซึงไดม้ีการแกไ้ขและชแีจงระเบียบปฏิบติัทีถูกตอ้งใหพ้นักงานทราบแลว้ 

 ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารลาออกอนัเนืองจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัท 

  ไม่มีกรณีเกยีวกบัชอืเสียงในทางลบของบริษัทอนัเนืองมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ทีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 

(4) การแจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส   

บริษัทยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยไดส้นับสนุนใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียหากพบการกระทาํใดๆ ทีผิดหลกัธรรมาภิบาล ผิด

จรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทําทุจริต หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทังกรณี    

ทีถูกละเมิดสิทธิ  ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิดดงักล่าวแกบ่ริษัทได ้โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/หลักฐานทีเกียวขอ้งกบัการ

แจง้เบาะแสใหก้บัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบเบืองตน้ในการสอบสวนการกระทําความผิดทังจากพยานเอกสารและพยานบุคคล เมือเห็นว่ามีมูล   

การกระทาํผิด ใหเ้สนอเรืองต่อประธานกรรมการบริหาร เพือพิจารณาตงัคณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนใหป้ระธานกรรมการบริหาร เพือพิจารณาสังการใหด้ําเนินการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน       

จะนําเสนอเรืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป 

(5) การรบัฟังขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียน                

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียในการเสริมสรา้งผลการดาํเนินงานของบริษัท เพือสรา้งความยงัยืนใหก้บั

กิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีเกียวขอ้งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส และไดจ้ัดใหม้ีช่องทางสาํหรับผูม้ีส่วน

ไดเ้สียสามารถส่งขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียน อนัเป็นประโยชน์ และสรา้งมูลค่าเพิมใหก้บับริษัทได ้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณียต์าม 

ทีอยู่ทีไดแ้จง้ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.samartdigital.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 

 

 

 



 ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

99/2 หมู่   อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชนั 34 ถนนแจง้วฒันะ  

ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

หรือส่ง e-mail ไปที : InternalAudit@samartdigital.com 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียน และดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนและวิธีการ “การ

แจง้เบาะแส และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส” ต่อไป 

บริษัทไดป้ฏิบติัตามนโยบายการแจง้เบาะแส มีการรบัฟังขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนตามช่องทางทีกาํหนด ในระหว่างปี 2564 ไม่มีการแจง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนทีส่งเขา้มาในช่องทางต่างๆ 

การปฏิบตัหินา้ทขีองคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี   

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะไดป้ฏิบติัหน้าทีตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ทีต่อคณะกรรมการอย่าง

สมาํเสมอ โดยไดร้ายงานการทาํหนา้ทีในรอบปีทีผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี  


