
การกํากับดูแลกิจการ 
   

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นปัจจยัพื"นฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ
ให้เกิดความโปร่งใส เพิ�มความน่าเชื�อถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ จึงไดมี้การดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งเคร่งครัด    โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ  ซึ�ง
เป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหน้าที�ดูแลให้บริษัทฯ  กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคบัต่าง  ๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต.  พรบ. บริษทัมหาชน  รวมทั?งกฎหมายอื�น  ๆที�เกี�ยวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงันี"   

 
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
 

1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มความโปร่งใส ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของกิจการ และความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน  และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกราย จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายเกี�ยวกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรทั"งภาษาไทยและองักฤษ  ตั"งแต่ปี  2548 รวมทั"งได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ เพื�อให้พนักงานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  ซึ� ง
นโยบายดงักล่าวให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น  ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ   โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ� ง
คณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  ทั"งนี"นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัที�ใช้อยูใ่นปัจจุบนั
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซึ� งไดรั้บการอนุมติัจาก
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 นอกจากนั"น  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการยงัศึกษา
เกี�ยวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และเตรียมที�จะนาํมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกบับริบทของธุรกิจ
ของบริษทัฯ ต่อไป  โดยในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงันี"  

 

    หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่วา่ผูถื้อหุ้นนั"นจะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ  โดยในปี 2560 สิทธิต่างๆ ที�ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บมีดงันี"  

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื?อ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั"งให้บริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ  เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   และเพื�อปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัที�กฎหมายกาํหนด   จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นตั"งแต่ปี 2552  และไดเ้ริ�มเปิด
โอกาสให้มีการส่งคาํถามล่วงหน้าเพื�อพิจารณาก่อนการประชุมตั"งแต่ปี 2554  โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2561  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหน้าอยา่งน้อย 3  เดือน ก่อนวนัสิ"นสุด
รอบปีบญัชี ตั" งแต่วนัที�  29 กนัยายน 2560  เป็นตน้ไป โดยกาํหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ"นสุดวนัที� 31 
มกราคม 2561 การส่งคาํถามสิ"นสุดก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  และแสดงรายละเอียดขั"นตอนการ
เสนอวาระการประชุมรวมทั"งการเสนอคาํถามล่วงหน้า ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วน
ของ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายใตห้วัขอ้  “การส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561”   

 
 



• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั"งการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในที�ประชุม  เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม โดยในปี 
2560 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพียงครั" งเดียว คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  ซึ� งจดัขึ"นในวนัที� 25 
เมษายน 2560 ที�โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี�  ดอนเมือง กรุงเทพฯ  การกาํหนดวนั 
เวลา และสถานที�ในการประชุมดงักล่าว บริษทัฯ ได้คาํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นที�จะเขา้ร่วม
ประชุมเป็นหลกั และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ทั"งนี" ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว
ดงันี"  

 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  บริษทัฯ ได้แจง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 50 วนั ก่อนวนัประชุม และไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบ ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ  “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใตห้ัวขอ้  “การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” ทั"งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  32 วนั   เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้
เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอยา่งเพียงพอ หลงัจากนั"นบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั   ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมใน
รูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 25 วนั ซึ� งมากกว่าที�
กฎหมายกาํหนด โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
แต่ละวาระ  กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม   พร้อมทั"งไดแ้นบรายงานประจาํปี (Annual Report) หนงัสือ
มอบฉนัทะ  และเอกสารอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งมีรายละเอียดอยา่งครบถว้นและเพียงพอ  เพื�อประกอบการพิจารณาของ 
ผูถื้อหุ้น นอกจากนั"นยงัไดป้ระกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 15 วนั และลง
ประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ตามที�กฎหมายกาํหนด    

 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อกบันกัลงทุน
สถาบนั เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม  ทั" งนี" เพื�อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีขั"นตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั  โดยในการลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม บริษทัฯ ได้จดัให้มีเจา้หน้าที�และ
เทคโนโลยีที�เหมาะสมและเพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมากกวา่ 1 ชั�วโมง โดยนาํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน เพื�อความรวดเร็วในการแสดงผล และ
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั" งสิ"น 9 ท่าน นอกจากนี"  ประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั"งนกัลงทุนสัมพนัธ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม เพื�อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในที�ประชุม  โดยประธานกรรมการ ซึ� งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม  ไดแ้นะนาํ
กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนหุ้นทั"งหมดที�มีสิทธิออกเสียงให้ที�ประชุมทราบ 
ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2560  มีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั"งสิ"น 181 ราย 
นอกจากนั"น เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ ได้เชิญผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม  รวมทั"งไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม และไดมี้การชี" แจงวิธีการลงคะแนนเสียง
และนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุม  ประธานที�ประชุมไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไว้
ในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มี
บตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และไดต้รวจนบัคะแนนเสียง  พร้อมทั"ง
เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั"งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่ง



เพียงพอ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถาม ทั"งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น 
รวมทั"งไดมี้การบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย  นอกจากนั"นหลงัจากการ
ประชุมเรียบร้อยแลว้ ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนบตัรลงมติให้กบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ เพื�อเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานต่อไป 

 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ไดมี้การแจง้มติที�ประชุมผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ
ถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั"งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ  และได้จดัทาํ
รายงานการประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม  คาํชี" แจงที�เป็นสาระสําคญั 
คาํถาม คาํตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน ทั"งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม  พร้อมทั"งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 

 

• สิทธิในการเลือกตั?งและถอดถอนกรรมการ รวมทั?งการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั" ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ� ง
ในสาม (1/3)  และให้มีการเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้�ตอ้งออก
ตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� งได ้ ซึ� งผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั"งกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี"  

- ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อเสียงหนึ� ง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั"งหมด เลือกตั"งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั"งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั"งในครั" งนั"น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั"งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั"งในครั" งนั"น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี"ขาด 

 

นอกจากการแต่งตั"งกรรมการแลว้  ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

นอกจากนั"น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั" ง บริษทัฯ ยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย   ทั"งนี"  บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ
แต่ละท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั"ง พร้อมทั"งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั?งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั"งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั" ง ซึ� งบริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�
เสนอเขา้รับการแต่งตั"ง รวมทั"งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได ้

 
• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา    

บริษทัฯ ดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําข้อมูลที�สําคัญ รวมทั" งข่าวสารต่างๆ ที� เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) 



• สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร   
บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ  “นโยบายการ
จ่ายเงนิปันผล”) 

 
ทั?งนี? นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อ 
สื�อสารระหว่างกัน 

 
หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั"งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม  และมี
นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  การรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั?น 
และกรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั"งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที� 
ผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทั"งแนบ
รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อและประวติัของกรรมการอิสระทั"ง 4 ท่าน ของบริษทัฯ  เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อ
หุ้น รวมทั"งระบุถึงเอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  ซึ� งไดจ้ดัทาํทั"งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  
25 เมษายน 2560 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
จาํนวน 118 ราย นอกจากนั"น ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการ
ประชุม    โดยเฉพาะวาระการแต่งตั"งกรรมการ    บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั"งกรรมการเป็นรายบุคคล  ทั"งนี"  
ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั" งที�ผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนัดประชุม โดยไม่มี
การเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ซึ� งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  นอกจากนั"น  บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์
ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “5. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน”   

 
หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบั
บริษทัฯ  ซึ� งส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม ได้แก่  ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี"   ตลอดจนสังคมและสิ� งแวดล้อม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบติัที�
ครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงได้รับอย่างทั�วถึง การจดัให้มีช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัฯ ได ้ ซึ� งไดแ้สดงรายละเอียด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไว้
ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดใ้น
หวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ”) 

 
หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั"งขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษทัฯ  ที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียมกนั  และ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทัฯ   รวมทั"งทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็วในเรื�องต่างๆ 
อาทิ 

 

- จดัส่งรายงานทางการเงิน  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management 
Discussion and Analysis : MD&A)  ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที�กาํหนด  โดยงบการเงินของ
บริษทัฯ ไม่มีรายการที�ผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเงื�อนไข  รวมทั"งไม่มีประวติัการถูกสั�งให้แกไ้ขงบการเงิน



จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนั"นเพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูล  และเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิด
ขึ"นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ�งขึ"น   บริษัทฯ ได้เผยแพร่  MD&A  
ทุกไตรมาสไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้  
“โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื�อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  และ
กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3  วนัทาํการนบัแต่
วนัที�มีการซื"อ ขาย โอน หรือรับโอน   โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  นอกจากนั"น ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั" ง  
 
 

 ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษทัฯ ในปี 2560   
        จํานวนหุ้นสามัญที�ถือในบริษทัฯ (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
ก่อนการได้มา / 

จําหน่ายไป 

ซื?อในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป
ระหว่างปี 

31 ธ.ค. 2560 เพิ�ม (ลด) 

1.   ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

500,000 
- 

- 
- 

- 
- 

500,000 
- 

- 
- 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

927,750 
- 

- 
- 

- 
- 

927,750 
- 

- 
- 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

5,960,250 
- 

- 
- 

- 
- 

5,960,250 
- 

- 
- 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
      คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

112,704,960 
30,000 

- 
- 

- 
- 

112,704,960 
30,000 

- 
- 

6. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

125,977,160 
28,375 

- 
- 

- 
- 

125,977,160 
28,375 

- 
- 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

140,000 
- 

- 
- 

140,000 
- 

- 
- 

(140,000) 
- 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

28,802,100 
1,210,000 

- 
- 

2,773,600 
- 

26,028,500 
1,210,000 

(2,773,600) 
- 

10. นายจง   ดิลกสมบติั 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 11. นายประชา  พทัธยากร 
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

310,000 
- 

- 
- 

- 
- 

310,000 
- 

- 
- 

 12.  นางสาวนํ"าทิพย ์ บุรพพงษานนท ์
       คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- เปิดเผยรายละเอียดเกี� ยวกับรายการเกี�ยวโยงกัน  เพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  
(ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ “รายการระหว่างกัน”)   

นอกจากนั"นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายเรื�องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี"  
1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยื�นรายงานการมีส่วนไดเ้สียครั" งแรกภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแต่งตั"งเป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานที�กาํหนด 



2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลงัจากมีการเปลี�ยนแปลง
ตามแบบรายงานที�กาํหนด 

3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจดัเก็บไวที้�เลขานุการบริษทัฯ  และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัส่งสําเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  7 วนัทาํการนบัจากวนัที�บริษทัฯ ไดรั้บรายงานดงักล่าว 

โดยบริษทัฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งได้รับทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  ไดแ้ก่  ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)    รายงานประจาํปี (Annual 
Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   การแถลงข่าว   และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดดู้แลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั  และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด  โดยในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อนั
เนื�องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนด   ทั" งนี"  คณะกรรมการได้ดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ดงัต่อไปนี"  

 

• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดงันี? 

-   รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทาํรายงานประจาํปีที� มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์    ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอ ที�จะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา อาทิ 
โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างคณะกรรมการ    
รวมทั"งการปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  

 

-   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 คณะกรรมการตระหนกัดีว่า ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น
และผูที้� เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื�อถือ ดังนั"น
คณะก รรมการ จึงได้ ดูแล ใ ห้ มีการ เ ปิดเผยข้อมูล ต่างๆ เ กี� ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) ทั"งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ได้เคยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที�บริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั"งรายงานประจาํปี (Annual 
Report  และแบบ 56-1) ซึ� งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  

 
-   นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั"งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน  ผูถื้อหุ้น  นกัวิเคราะห์  และประชาชนทั�วไป ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
การทาํโรดโชว ์ (Road show) การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศพัท์  เป็นตน้  ทั"งนี" ผูล้งทุน
สามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้�หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2502-6583  หรือที�  www.samartcorp.com  หรือที�อีเมล 
Pongthep.V@samartcorp.com  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติัดงันี"  

 

จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั"ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัฯ และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื"อขายหุ้นที�บริษทัฯ ได้

กาํหนดไว ้



นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ บริษทัฯ ยงั
ไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชน
ทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพื�อชี" แจง และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูล
ต่างๆ  

 

โดยในปี 2560  บริษทัฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ตามแผนงาน 
ซึ� งสรุปไดด้งันี"  

 

-   กิจกรรมพบปะนกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และกิจกรรมโรดโชว ์  จาํนวน   30  ครั" ง 
-   การแถลงข่าวเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทัของกลุ่ม   จาํนวน   6 ครั" ง 
 บริษทัสามารถ 
 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั" งการปฏิบัติหน้าที�ในปีที�ผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอที�จะรักษา
กรรมการที�มีคุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ด้ กรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ"นใน
คณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการ                   
บริษทัฯ พิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั    

 

ทั"งนี"  บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั"งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ซึ� งสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้                
“โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รื�อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

 

• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   และสารสนเทศทางการเงินที�
ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดี
ที�สุดในการจดัทาํ รวมทั"งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�
ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงิน
อีกดว้ย 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  เพื�อให้มั�นใจไดว้่าการบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนัมิ
ให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั   ในการนี" คณะกรรมการได้แต่งตั"งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั"งได้แสดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื� องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ� ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี     นอกจากนั"น คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไวใ้น Annual Report ดว้ย     

 
หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีนโยบายเกี�ยวกบัความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื�องต่างๆ อาทิ องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทั"งบทบาทหน้าที�
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี"  



5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส  
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั"งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์  ดา้นกฎหมาย และดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการ  โดยมิได้มีการกีดกนัทางเพศ แต่อย่างใด    อนัจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งกรรมการของบริษทัฯ ทั"ง  10  ท่าน มีคุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบติัของ
กรรมการบริษทัฯ ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ”  นอกจากนั"น กรรมการทั"ง  10 ท่าน  ยงัไดอุ้ทิศ
เวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการอยา่งเตม็ที� โดยสามารถดูไดจ้ากจาํนวนครั" งในการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ในหวัขอ้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 

 

5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

• การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม ดงันั"นเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัฯ ได้แยกตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  โดยประธานกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ดงันี"  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 
 

1. รับผิดชอบในฐานะผู ้นําของคณะกรรมการในการกํากับ  ติดตาม  ดูแลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหาร  และคณะกรรมการชุดยอ่ย ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานที�กาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี"ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง  

2  ฝ่ายเท่ากนั 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

1.  บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของ
บริษทัฯ  เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ที�ได้รับมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ   มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารนั"น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด   



• การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
บริษทัฯ  มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั"งหมด ซึ� งในจาํนวนดงักล่าวมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั"งหมด  และไม่น้อยกว่า 3 คน ที�มีความเป็นอิสระอยา่ง
แทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด  โดยมีส่วนร่วมในการ
กาํกบัดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน  บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ 
และประธานเจา้หน้าที�บริหาร  มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษทัฯ    

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการที�มีประสบการณ์ ความรู้และความชาํนาญ
จากหลากหลายสาขา จาํนวน   10   ท่าน   ประกอบดว้ย 

- กรรมการที�เป็นอิสระ        จาํนวน   4   ท่าน   (คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั"งคณะ)   
- กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร        จาํนวน   4   ท่าน   
-   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน 2   ท่าน   (โดยเป็นกรรมการซึ� งเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

1 ท่าน)  
ทั? งนี? กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดัง  ปรีชญางกูร เป็นผู้ที�มี
ประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ  
 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถมั�นใจไดว้่า กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที�ใน
ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที�เหมาะสม 

 
• บทบาทหน้าที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษทัฯ ได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ไวอ้ยา่งชดัเจน    โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบั
ดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น  โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่
ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลัก
จริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงั ความซื�อสัตยสุ์จริต  ทั"งนี" ให้รวมถึงการดูแล
ให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  มติคณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.   ส่วนประธานเจา้หน้าที�บริหาร ทาํ
หน้าที�เป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ  และควบคุมดูแลการดาํเนิน
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ   

 

5.3) การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

• นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด “นโยบาย” 
ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษทั กรรมการ
บริษทัฯ ทั"ง 10 ท่าน ไม่มีท่านใดที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นเกิน 5 บริษทั ซึ� งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าที�อยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้เกิน
กวา่นโยบายที�กาํหนดไว ้  

 

• นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
กาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริหาร



ทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั   ทั"งนี"  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทัฯ หรือ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่ง
โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “3. การสรรหาและแต่งตั?งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด” 

 

5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา 

5.5.1) การกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวไวภ้ายใต้
หวัขอ้ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรื�อง “วสัิยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
องค์กร” 

 

การติดตามดูแลในเรื�องจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

บริษทัฯ ไดมี้การสื�อสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั"งบริษทัฯ ยงั
ไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน ที�จะตอ้งรับทราบ  
และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั  ที�จะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล   รวมถึงให้คาํแนะนาํและ
คาํปรึกษาในกรณีที�ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจที�ไม่ไดก้าํหนด
ไว ้  โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื"นฐานของกฎหมาย  ไม่ขดัต่อนโยบาย  หรือจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ   และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียของบริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากนี"ทางบริษทัฯ ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม
และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

ในกรณีที�ปรากฏเหตุวา่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแก่กรณี
เพื�อให้มีการแก้ไขหรือดาํเนินงานที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนแล้วแต่กรณี ทั"งนี" ผูที้�กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง
วินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั"นขดัต่อกฎหมาย 

 

อนึ� ง ทางบริษทัฯ ยงัมีอีกช่องทางหนึ� งในการรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการ
กระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียม โดย
บริษทัฯ ไดก้าํหนดขั"นตอนและวิธีการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียด
ในหวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใตเ้รื�อง ขั?นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้
แจ้งเบาะแส” 
 
นอกจากนั"น เพื�อปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ
สอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของกลุ่มบริษทัสามารถ   บริษทัฯ  จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลเรื�อง
จริยธรรมธุรกิจ  เพื�อให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสามารถทาํการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบติัตามจริยธรรม
ธุรกิจที�กลุ่มบริษทัสามารถ  กาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 16 หวัขอ้ ดงันี"   
1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
3. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
4. จรรยาบรรณของพนกังาน 
5. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 
6. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
7. นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี"  



8. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
9. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
10. นโยบายการฟอกเงิน 
11. นโยบายดา้นภาษี 
12. นโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
15. ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
 จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทั"ง 16 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัที�ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.84 

 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้ส่วนในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์
ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั"งนี" ให้
รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล รวมทั"งมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื� องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมํ� า เสมอในที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ   

 

5.5.3) การแต่งตั?งคณะกรรมการชุดย่อย  

เพื�อกาํกับดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั"งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และช่วยแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื� องต่างๆ ที�สําคญัต่อบริษทัฯ โดย
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีทั"งหมด 6 คณะ ดงันี"  

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหาร   
- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 
 

สาํหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไวใ้น
หวัขอ้ “2. คณะกรรมการชุดย่อย”  นอกจากนั"น คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 

 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุม อยา่งน้อยปีละ 7 ครั" ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติม
ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ได้จดัส่งกาํหนดการประชุมทั"งปีเป็นการล่วงหน้า 



และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้
ร่วมประชุมได้   ซึ� งในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนั
ทาํการ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ  เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม 
ปกติการประชุมแต่ละครั" งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง นอกจากนั"น คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้
คณะกรรมการมีจํานวนองค์ประชุมขั?นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั?งหมด  โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีการประชุมทั"งสิ"น  9  ครั" ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี"  

 

รายชื�อคณะกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั?งแต่ 

วาระการ
ดาํรง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1.   ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์
2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.   นายเสรี   สุขสถาพร 
4.   นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ์ 
5.   นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 
6.   นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์ 
7.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
8.   นายปริญญา    ไววฒันา 
9.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์ 
10.นายประชา         พทัธยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2551 
เมษายน  2551 

กุมภาพนัธ์ 2542 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2536 
กุมภาพนัธ์ 2539 
เมษายน  2553 
เมษายน  2559 
เมษายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-8 
9-8 

18-11 
24-10 
24-10 
24-10 
21-10 

7-8 
1-8 
0-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/9 
9/9 
9/9 
9/9 
9/9 
9/9 
9/9 
9/9 

  8/9(1) 
  4/4(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี  2559 และผลการ
ดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2560 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
สาํหรับปี 2559 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ผลการสํารวจการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ประจาํปี 2560 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 
2559  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2560 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 
- พิจารณาให้ความเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560 ทุกวาระก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
- พิจารณาการแต่งตั"งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
- พิจารณาอตัราการขึ"นเงินเดือนประจาํปี 2561 การกาํหนดโบนัส

ประจาํปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนสัประจาํปี 2561 
- พิจารณาการประกนัความรับผิดของกรรมการและเจา้หน้าที�

ของบริษทัฯ 
- พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรม

ธุรกิจ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 
- พิจารณาอนุมติัวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และแผนการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 
- พิจารณาเรื� องการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง 

คาํถามเกี�ยวกบับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�มีการเปลี�ยนแปลงจากการประชุมครั" ง
ก่อน 



รายชื�อคณะกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตั?งแต่ 

วาระการ
ดาํรง

ตําแหน่ง 
(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม  
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

- พิจารณาอนุมติัจดัตั"งบริษทัย่อย รวมถึงการแต่งตั"งผูบ้ริหาร
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัใหม่ 

- พิจารณารายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 
- พิจารณาการปรับโครงสร้างการลงทุนของสายธุรกิจ Utilities 

& Transportations 
- พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ย 
- รับทราบวันครบกําหนดการใช้สิทธิซื" อหุ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W  
- รับทราบขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบักฎหมาย และประกาศฉบบั

ใหม่ 
- พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การทํารายการที� เ กี� ยวโยงกัน

ระหว่างบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย กบักรรมการผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ในกรณีที� เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไขทางการคา้โดยทั�วไป 

 หมายเหตุ    (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
 (2)  ได้รับการแต่งตั$งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมื'อวันที' 25 เมษายน 2560 
 

ทั"งนี" ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมทั"งให้
คณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั"งสิ"น 5  ครั" ง ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี"  
 

รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1.  นายประดงั    ปรีชญางกูร 
2.  ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์  
3.  นายเสรี     สุขสถาพร 
 

5/5 
5/5 
5/5 

 

- สอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ประจาํปี 2560  โดยไดส้อบทานประเด็นที�เป็นสาระสาํคญั  รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น เพื�อให้มั�นใจว่าการจดัทาํงบการเงิน
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

- สอบทานความสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และให้ความเห็นต่อรายการที�
เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั"งให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)    และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)    

- สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบั
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และได้ให้ฝ่ายจดัการติดตามสาระสําคญัของ
การแกไ้ขหรือปรับปรุง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ประกาศต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสมํ�าเสมอ  

- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน
ผลการตรวจสอบในปี 2560  ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผูส้อบ
บญัชีอยา่งต่อเนื�อง เพื�อรับทราบสาเหตุของความเสียหายหรือขอ้บกพร่องใน



รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

การปฏิบติังาน และให้ขอ้แนะนาํที�เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ขระบบ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิผลยิ�งขึ"น   

- สอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ซึ� งจดัทาํโดยใช้หลกัเกณฑ์
ตามปัจจยัความเสี�ยงทางธุรกิจ และรับทราบผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน พร้อมทั"งให้ขอ้แนะนาํการพฒันาการปฏิบติังานตรวจสอบ 
เพื�อให้มีระบบการตรวจสอบที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล   

- พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั"ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 
2560  โดยประเมินผลการตรวจสอบในปีที�ผ่านมา พิจารณาความเหมาะสม
ของค่าสอบบญัชี และการให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชี 

- ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2560 โดย
กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ประจาํทุกปี  เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติั
หน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  โดยได้ให้ความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื�อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

 

3) คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั"งสิ"น 12  ครั" ง  ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี"  
 

รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1.  นายเจริญรัฐ   วิไลลกัษณ์ 
2.  นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 
3.  นายศิริชยั        รัศมีจนัทร์ 
4.  นายจง             ดิลกสมบติั 
5. นายธนานนัท ์  วิไลลกัษณ์ 
6. นายธีระชยั          พงศพ์นางาม   
7. นายประชา          พทัธยากร  

12/12 
     9/12(1) 

   2/2(2) 
 12/12 
  8/12(1) 
 12/12 
    6/8(3) 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจ
เป็นประจาํทุกไตรมาส 

- ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนด
ไว ้เป็นรายเดือน  

- พิจารณาเรื�องการลงทุน และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 
ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั 

- พิจารณาอตัราการขึ"นเงินเดือนประจาํปี 2561  การกาํหนดโบนัสประจาํปี 
2560 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 2561  สําหรับพนักงาน และ
ผู ้บริหารของบริษัทฯ เพื�อ เสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

- พิจารณาอนุมติัอตัราการจา้งงาน  และการปรับตาํแหน่งพนกังาน  
 หมายเหตุ    (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 
  (2)  ลาออกจากกรรมการบริหาร โ ดยมีผลตั$งแต่วันที'  1 มีนาคม 2560 

 (3)  ได้รับการแต่งตั$งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารเมื'อวันที' 11 พฤษภาคม 2560 
 

4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ในปี 2560  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีการประชุมทั"งสิ"น  3  ครั" ง  ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี"  

 
 



รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1.   นายเสรี   สุขสถาพร 
2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.   นายศิริชยั      รัศมีจนัทร์ 
4.  นายปริญญา   ไววฒันา 

 
 
 
 
 

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

 

- รับทราบเรื� องการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่งคาํถามเกี�ยวกบั 
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ประจาํปี 2560 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 

- พิจารณาทบทวน / แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบตัร คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารกาํกบั
ดูแลกิจการในระดบัสากล 

- พิจารณาอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ  ประจาํปี 2559 

- พิจารณาอนุมติัการกาํกบัดูแลกิจการ ที�ใชเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2559 

- พิจารณาการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการปี 2560 

- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 

- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  (CEO)  และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 2560 

- ดูแลให้มีการจดัประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจดัการ เพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

- รับทราบขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบักฎหมาย และประกาศฉบบัใหม่ 
   

5)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั"งสิ"น 3  ครั" ง ซึ� งสามารถสรุปได้
ดงันี"  

 

รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1.  ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์
2.  นายประดงั    ปรีชญางกูร 
3.  นายเสรี    สุขสถาพร 

 

3/3 
3/3 
3/3 

 

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ที�ถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

- พิจารณาอตัราการขึ"นเงินเดือนประจาํปี 2561  การกาํหนดโบนัสประจาํปี   
2560 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2561 

- พิจารณาการอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2559 

 

6) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง    

ในปี 2560  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการประชุมทั"งสิ"น 3 ครั" ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี"  
 

รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1. นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ์ 
2.   นายวฒัน์ชยั    วิไลลกัษณ์  

3/3 
3/3 

- รับทราบความเสี�ยงที�เป็นสาระสาํคญัของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั"งให้คาํปรึกษา



รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

3.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
4.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  
  

3/3 
3/3 

 

และคาํแนะนาํการบริหารความเสี�ยงกบัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ 

- กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางประเมินและบริหารความเสี�ยง 

- จดัลาํดบัความสําคญัของความเสี�ยง และให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการบริหาร
ความเสี�ยง  ตลอดจนติดตามผลการแกไ้ขอยา่งต่อเนื�อง 

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดส้รุปรายงานผลการบริหารความเสี�ยง ในปี 
2560  ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

 

7) คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

ในปี 2560  คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนืมีการประชุมทั"งสิ"น 2 ครั" ง   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี"  
 

รายชื�อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วม 

ประชุม 
(ครั?ง) 

สรุปสาระสําคญัที�พจิารณา 

1. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์ 
2. นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 
3. นายจง       ดิลกสมบติั 
4. นายธนานนัท ์      วิไลลกัษณ์  
5. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์
6. นายประชา        พทัธยากร 
7. นายธีระชยั               พงศพ์นางาม 
8. นางผ่องศรี               สลกัเพชร 
9. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ 
 

2/2 
-(*) 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 

 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน
ประจาํปี 2559 

- ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ และหน้าที�ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

- ส่งเสริมให้บริษทัฯ จดักิจกรรมเพื�อให้พนกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน
และมีจิตอาสา  เสียสละ เพื�อทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม 

- ทาํการประเมินตนเองของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนืประจาํปี 2560 
เพื�อนาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข  เพื�อประสิทธิภาพ
ในการทาํงานให้ดียิ�งขึ"น 

- ติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาํปี 2560 
ของบริษทัฯ 

- พิจารณารายงานคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนที�จะเปิดเผยในรายงาน
ประจาํปี 2560 

   

 หมายเหตุ    (*)  ลาออกจากกรรมการพัฒนาเพื'อความยั'งยืนโ ดยมีผลตั$งแต่วันที'  1 มีนาคม 2560 
  

คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดมี้การประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณา 
 

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที�ไม่ใช่ผู้บริหาร 
 

ในปี  2560  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ก่อน
หรือหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั" ง  โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร  เพื�อเปิด
โอกาสให้กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร  ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการของบริษทัฯ 
 

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพื�อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  (สามารถดูรายละเอียดเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้�หัวขอ้ “1.2 
จริยธรรมธุรกิจ”) 

 



5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี� ยง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น”) 

 

5.8) การบริหารความเสี�ยง 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี� ยง และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น”) 

 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษทัฯ 
  

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั?งคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั"งคณะ  
ประจาํปี 2560  เพื�อมุ่งเนน้ให้การประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
บริษทัฯ ซึ� งแบบประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครั" งที�  9/2560  เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2560  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล    ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี"  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ  

• การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 

• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั" งคณะ ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทั"ง 10 ท่าน  ในภาพรวมทั"ง 6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 95.26 

 

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
รายบุคคล  ประจาํปี 2560 เพื�อใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ เป็น
รายบุคคลอยา่งดี โดยบริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ
ซึ� งแบบประเมินดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ครั" งที�  9/2560  เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2560  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล  ซึ� งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี"  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การพฒันาตนเอง 
 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดย
กรรมการบริษทัฯ ทั"ง 10 ท่าน  ในภาพรวมทั"ง 4 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 98.33 

 

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 



เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีที�ผา่นมา วา่มีการปฏิบติัตาม
แนวทางการปฏิบติัที�ดีหรือไม่  และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินผลดงักล่าว โดย
บริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ  ซึ� งแบบประเมิน
ได้รับการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั" งที�  9/2560  
เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2560  และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการตรวจสอบเพื�อการ
ประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี"  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การพฒันาและการฝึกอบรม 

• กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี  2560  ที�ผา่นมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั"ง 3 
ท่าน  ในภาพรวมทั"ง 6 หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม คิดเป็นร้อยละ 99.27 

 

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 
2560 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน เพื�อนําผลการ
ประเมินที�ได้ไปพฒันาการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ"น  และ
เป็นไปตามหน้าที� ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบ
ประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษทัฯ ซึ� งแบบประเมินได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั" งที�  9/2560  เมื�อวนัที�  18  
ธนัวาคม 2560  และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อ
การประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี"  

 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การพฒันาและการฝึกอบรม 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีที�ผา่นมา ในภาพรวมทั"ง 4 หวัขอ้ เป็นดงันี"   
1. คณะกรรมการบริหาร  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.15 
2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.50 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.11 
5. คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดมีาก  คิดเป็นร้อยละ 88.28 
 

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที�บริหาร  
ประจาํปี 2560  เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั" ง 9/2560  เมื�อวนัที�  18  ธนัวาคม 2560  และ
ไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะ
ครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี"  

 



• ความเป็นผูน้าํ 
• การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 
• การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
• ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
• การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 
• การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
• การสืบทอดตาํแหน่ง 
• ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
• การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

ผลการประเมินประธานเจา้หน้าที�บริหาร ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทั"งหมด  9 
ท่านในภาพรวมทั"ง  9  หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 98.61 

 

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษทัฯ 

เพื�อให้เลขานุการบริษทัฯ ได้พฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน   จึงไดจ้ดัให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัฯ
ดว้ย  โดยใชแ้บบประเมินที�ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ครั" งที� 9/2560  เมื�อวนัที�  18  ธันวาคม 2560  และได้มีการจดัส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อการประเมินผล ซึ� งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี"  

• ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ  

• การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ   

• การติดต่อและประสานงาน 

• การจดัเก็บเอกสาร 

• การจดัประชุม 

• การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

ผลการประเมินเลขานุการบริษทัฯ   ในรอบปีที�ผ่านมา ซึ� งประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทั"งหมด  10  ท่าน  ใน
ภาพรวมทั"ง  6  หวัขอ้ ถือวา่อยูใ่นระดบั ดเียี�ยม  คิดเป็นร้อยละ 98.93 
 

5.10) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
 

การพฒันากรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั" งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ  เพื�อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลที�
จาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อนการปฏิบติัหนา้ที�  โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ  โดยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็นผู ้
ประสานงานในเรื�องต่างๆ ดงันี"  

 

• เรื�องที�ควรทราบ :   ลกัษณะธุรกิจ  โครงสร้างธุรกิจ  โครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�  กฎหมายที�ควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ   

• ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ :  แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 
• จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  เพื�อ

สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีการแต่งตั"งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 1 ท่านคือ นายประชา  พทัธยากร  โดย
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษทัฯ 

 



นอกจากนั"นเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ   บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนให้กรรมการ
ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)   โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)   รวมทั"งหลกัสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ   ซึ� งกรรมการบริษทัฯ  5  ท่าน ผ่านการอบรม
หลกัสูตร DCP  กรรมการ  3  ท่านผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP และกรรมการอีก 2 ท่าน ผ่านการอบรมทั"งหลกัสูตร 
DCP และ หลักสูตร DAP  โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนําส่งหลักสูตรการอบรมที�จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับ
คณะกรรมการเพื�อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ� งในปี 2560  มี
กรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพิ�มเติม ดงันี"  

 

  กรรมการ หลักสูตรอบรม 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์   
 

 หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที� 10 (วพน. 10) จากสถาบนัวิทยาการ
พลงังาน  ปี 2560  

2. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  หลกัสูตร ABC (Academy of Business Creativity) สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 
รุ่นที� 6 โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม ปี 2560 

3. นายธนานนัท ์วิไลลกัษณ์ 
 

 หลกัสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที� 4 จาก
วิทยาลยัการตาํรวจกองบญัชาการศึกษา สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ปี 2560 

4. นายประชา  พทัธยากร   หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที� 8 จากมูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์ร
ภาครัฐ (IRDP) ปี 2560 

 

การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั
การเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ"น อีกทั"งเป็น
การเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพ
และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที�ดาํเนินการ
ทั"งในปัจจุบนัและอนาคต 

(สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอบรมของผูบ้ริหาร  ไดใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื�อง 
“บุคคลากร”) 

1.2 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัฯ ได้มีการดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต 
และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั"งครอบคลุมในเรื� องของการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการ
ระหว่างกนั การปฏิบติัตามกฎหมาย การดูแลทรัพยสิ์น และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ตั"งแต่ปี 2548  ทั"งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  รวมทั"งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื�อให้พนกังานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกไดรั้บทราบถึง
หลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซึ� งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี  โดยฉบบัที�ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เมื�อวนัที�  27 กุมภาพนัธ์  2561 โดยในจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ดงันี"  

 

•  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
เพื�อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี"  

 

1. หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
2. กรณีที�กรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัฯ

ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึ� งกรรมการหรือพนกังานผูน้ั"นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 



3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื�องการ
ทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัฯ หรือทาํธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

4. ไม่ใช้ขอ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื"อขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น เพื�อ
ประโยชน์ในการซื"อขายหุ้นของบริษทัฯ 

5. ระหวา่งที�ปฏิบติังานให้บริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้  พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ถือ
ว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ เพื�อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั"งสิ"น  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การ
ปฏิบติังาน ขอ้มูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 

โดยหากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ"น  บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน  
และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อรับทราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยวโยงกนั  ซึ� งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั" ง   
รวมทั"งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงาน
ประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยการพิจารณาสาํหรับรายการที�เกี�ยวโยงกนั กรรมการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งไม่อยูใ่น
ที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั"งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น ทั"งนี"  รายการที�
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ ที�เกิดขึ"นในปี 2560 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหว่างกัน” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั"งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม    
โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  เช่น  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน  สิทธิในการแสดงความเห็นอยา่งอิสระในที�ประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร  สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  ตลอดจนสิทธิในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน 
และนโยบายการบริหารงานที�สาํคญัๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดยสิทธิที�ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ไดรั้บ ไดแ้สดงไวใ้น  “หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที�ทรงคุณค่าที�สุดของบริษทัฯ เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบติัที�เป็นธรรมทั"งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั"ง โยกยา้ย และสวสัดิการที�เหมาะสม  อาทิ   การจดัให้มีพยาบาลอยูป่ระจาํห้องพยาบาลตลอดทุกวนัที�อาคาร
สาํนักงานของบริษทัฯ   โดยจะมีแพทยเ์ขา้มาเพื�อตรวจรักษาพนักงานที�เจ็บป่วยสัปดาห์ละ  2  วนั  รวมทั"งจดัให้มี
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ที�เขา้รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั"งของรัฐบาล
และเอกชน โดยพนกังานจะไดรั้บอตัราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดบัพนกังาน  ทั"งนี" ในปี  2560  มียอดจาํนวน
เงินที�พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวรวมเป็นเงินทั"งสิ"นจาํนวน 3.95 ลา้นบาท    
อีกทั"งบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนกังานของบริษทัฯ  ผ่านบริษทั อลิอนัซ์ 
อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) อีกดว้ย   นอกจากนั"นบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบัพนกังานโดย
คุม้ครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี   การตรวจสุขภาพประจาํปี    กองทุนสาํรองเลี" ยงชีพเพื�อเป็นหลกัประกนัความมั�นคง
ในชีวิตการทาํงานโดยใช้ชื�อกองทุนว่า “กองทุนสํารองเลี?ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว”   มี
ประกนัสงัคมให้กบัพนกังาน  เงินกูย้ืมกรณีประสบอุบติัภยัหรือการเจ็บป่วย   เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคล
ในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเยี�ยมไข้พนักงาน เยี�ยมพนักงานคลอดบุตร    การจัดให้มีสถานที�ออกกาํลังกาย 
(Fitness)  รวมทั"งส่วนลดในการซื"อผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้   
 
บริษทัฯ ยงัได้พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ�าเสมอในทุกระดบั ทั"งการจดั
อบรมภายในบริษทัฯ  การอบรมผ่านระบบ e-learning  การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  (สามารถดู
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอบรมของพนักงานได้ในหัวขอ้ “ โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื�อง “บุคลากร”)   



รวมทั"งบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่พนกังาน  เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้และทกัษะให้กบัพนกังาน 
โดยในปี 2560  บริษทัฯ  ไดม้อบทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทให้แก่พนกังานของบริษทัฯ จาํนวน 1 ทุน โดยเป็น 
ทุนการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 

• นโยบายความปลอดภยัในชีวติและสุขอนามัยของพนักงาน 
 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมั�น พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานให้สอดคล้องตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการด้านความปลอดภยัทุกวิถีทางเพื�อให้เกิดความปลอดภยัแก่ชีวิต และสุขภาพอนามยัของ
พนกังาน 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพื�อควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนั
เนื�องจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั"งการส่งเสริมและ
สร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินการตามข้อกาํหนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมั�นในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภยั และ
สุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกจากนั"นบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี"  

1. แต่งตั"งเจา้หน้าที�ความปลอดภยัและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั เพื�อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูก
จิตสํานึกพนักงาน  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั"งการอบรมดา้น
สุขภาพ โดยจดัสปัดาห์สุขภาพ และจดัสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ"วมือเขา้-ออกประตูสํานกังานเฉพาะผูมี้สิทธิเขา้-ออก เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของ พนกังานและบริษทัฯ 
5. จดัให้มีการตรวจรักษาพยาบาล  บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบนั และบริการทางการแพทยเ์บื"องต้นในทุก

สาํนกังาน 
6. จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 
7. จดัให้มีสถานที�ออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั"งภายในและภายนอกบริษทัฯ  เพื�อ

ส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน 
     

    ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในปี 2560  ในกลุ่มบริษทัสามารถ 

สายธุรกิจ จํานวนครั?งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั?นหยุดงานในปี 2560 

1. ICT Solution and Service 1 
2. Digital ไม่มี 
3. Call Center ไม่มี 
4. Utilities and Transportations 3 
5. Technology Related Services ไม่มี 

 
ทั"งนี"   บริษทัฯ ได้มีการอบรมและแจง้แนวทางปฏิบติัสําหรับมาตรฐานความประพฤติที�ดีและจรรยาบรรณของ
พนกังาน โดยผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่   คู่มือพนกังาน   HR Website (www.samarthre.com)  ซึ� งจรรยาบรรณ
ดงักล่าวก็ได้ถูกบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทัฯ เพื�อถือปฏิบติั โดยบริษทัฯไดเ้ปิดเผย
จรรยาบรรณของพนักงานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 

 



•  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสาํคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั�นใจอยา่งต่อเนื�องให้กบัลูกคา้  ซึ� ง
เป็นผูมี้พระคุณของบริษทัฯ   อย่างต่อเนื�อง    และได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยมุ่งมั�นที�จะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการของบริษทัฯ ให้มีคุณภาพ  และมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ
ในราคาที�เป็นธรรม  เพื�อสนองความตอ้งการของลูกคา้  รวมทั"งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�ผลิตจากโรงงานที�
ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดยในปี 2560  บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ"น รวมถึงการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจาํหน่าย  เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทัฯ  อาทิ 

- บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีศูนยบ์ริการซ่อม (Service Center) ซึ� งมีช่างซ่อมประจาํศูนยเ์พื�อ
ดูแลงานซ่อมเครื�อง อพัเกรดซอฟตแ์วร์ และบริการอื�นๆ บริษทัมีการจดัอบรมให้กบัพนกังานประจาํศูนยบ์ริการ
อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มีความเขา้ใจในสินคา้และบริการ มีความเชี�ยวชาญสามารถตอบขอ้สงสัยและแก้ปัญหาที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใช้งานให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั"งยงัมีจุดบริการรับฝากเครื�องซ่อม  (Drop Point) เพื�อ
ให้บริการลูกคา้ นอกจากนั"น บริษทัยงัจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับขอ้ร้องเรียน  เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บความ
พึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กบักลุ่มธุรกิจ 
เพื�อบริการแก่ลูกคา้ปลายทาง และมีการจดัตั"งศูนยบ์ริการทั�วประเทศ ซึ� งอยูใ่นความดูแลของบริษทั สามารถคอมมิวนิ
เคชั�น เซอร์วิส จาํกัด เพื�อความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื�อสาร (ICT Solution and Service) ดว้ยศูนยบ์ริการรวมทั"งสิ"น จาํนวน 30 แห่งครอบคลุมทั�ว
ประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ที�ให้บริการรับแจง้และวิเคราะห์เหตุขดัขอ้งให้กบั
ลูกคา้ตลอด 24 ชั�วโมง   

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส จาํกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้ระบบงานไดรั้บความเชื�อมั�นของลูกคา้ยิ�งขึ"น  รวมถึง
การรักษาและยกระดบัมาตรฐานการให้บริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บงานและบริการ
ที�มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

- บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั หน่วยงานบริหารการปฏิบติัการสนามบิน (Airport Operation Management) ไดรั้บ
มาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อ
ยกระดบัคุณภาพบริการ เช่นการให้บริการระบบตรวจสอบและคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กบับริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  อนัจะส่งผลในการเพิ�มความเชื�อมั�นและความพึงพอใจให้กบัลูกคา้  

- บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั ไดย้กระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ลูกคา้ผา่นระบบ CRM และเพิ�มทกัษะความชาํนาญของวิศวกรดว้ย Certificate มาตรฐานในระดบัสากล  

- บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกัด ได้เน้นการพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมากขึ"น เพื�อใช้เป็น
ผลิตภณัฑห์ลกั เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์และยงัมีการจดัอบรมพนกังาน
เป็นการภายใน เพื�อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื�อให้พนักงานมีศกัยภาพในการสนับสนุนงาน
และพฒันาปรับปรุงคุณภาพระบบงานทั"งในส่วนที�เป็นผลิตภณัฑห์ลกั และงานที�ส่งมอบและให้บริการกบัลูกคา้  

- บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ได้พฒันาสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�มีจุดเด่นในการนาํเสนอในรูปแบบมลัติมีเดีย และ
พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัองคก์รธุรกิจชั"นนาํต่างๆ โดยไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทั"งในส่วนนกัออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทาํให้การออกแบบสื�อ ซึ� งรวมถึงสื�อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ�งขึ"น รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ� งเป็นกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ให้มีคุณภาพ ทาํให้การส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นที�พึงพอใจของลูกคา้ 

- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ไดพ้ฒันาระบบ Electronic Signature Capture ซึ� งเป็นระบบที�ช่วยให้ธนาคารประหยดั
ค่าใชจ่้ายมว้นกระดาษ Sale Slip เพื�อช่วยให้ร้านคา้ลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ Sale Slip และสะดวกในการจดัเก็บ
คน้หา 

- บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ไดข้ยายองคค์วามรู้ของพนกังานให้ครอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ 
Run SAP Like a Factory อีกทั"งยงัไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ที�จาํเป็นอยา่งต่อเนื�อง จน



ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษทั SAP เพื�อให้มั�นใจได้ว่าบุคลากรของบริษทัสามารถให้บริการได้ตาม
มาตรฐานสากล 

- บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) ไดว้างแผนพฒันาต่อยอดโครงการ social one โดยเชื�อมโยงการทาํงาน
ของโปรแกรม CRM เขา้กบัSocial Monitoring เพื�อรวบรวมขอ้มูลของลูกคา้ไวที้�จุดเดียวกนั ทาํให้สามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ไดแ้บบ 360 องศา และสามารถทาํการตลาดแบบรายบุคคลไดอ้ยา่งแม่นยาํมากขึ"น 
นอกจากนี"บริษทัไดเ้ริ�มพฒันาโปรแกรม Chatbot เพื�อให้สามารถให้บริการในการแนะนาํสินคา้ หรือขอ้มูลสินคา้
ไดต้ลอดเวลามีความสะดวกรวดเร็วในการโตต้อบไดท้นัที สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ดว้ยการตอบที�รวดเร็ว 
โดยเนน้กลุ่มธุรกิจที�ให้ความสาํคญักบัการให้บริการขอ้มูลที�สะดวก และรวดเร็ว เช่น ธุรกิจประกนั การท่องเที�ยว 
สายการบิน โรงพยาบาล และธุรกิจเกี�ยวกบัสาธารณูปโภค  
 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติักบัคู่คา้ซึ� งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกิจที�สาํคญัประการหนึ� งดว้ย
ความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ  โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน  มีการพฒันาและรักษา
สัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญา เยี�ยมเยียนคู่คา้อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และมีความ
เชื�อถือซึ� งกนัและกนัไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาที�เป็น
เท็จ หรือหลอกลวงให้คู่คา้เขา้ใจผิด  หลีกเลี�ยงการซื"อสินคา้และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  และติดตามข่าวสารว่ามีคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   
หรือไม่ หากพบวา่คู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าวบริษทัฯ จะหลีกเลี�ยงการซื"อสินคา้  และ/หรือบริการกบัคู่คา้ที�มีพฤติกรรม
ดงักล่าวอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ทั"งนี"  บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามนโ ยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด โ ดยมีการ
คดัเลือกคู่คา้ที"มีมาตรฐานเพื"อเขา้ไปใ นทะเบียนผูข้าย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการ
สั"งซื;อ มีการประเมินคู่คา้โ ดยใ ช้เกณฑที์"มีมาตรฐานสากลตรวจสอบไดภ้ายใ ตม้าตรฐานสากลทั;ง ISO 9001 และ 
CMMI ทั;งนี;บริษทัฯ ยงัมีนโ ยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยใ ห้เกิดการกระทาํดงักล่าว รวมทั;งคู่คา้
ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ"งตอบแทนใ ดๆ  ที"ผิดกฎหมายจากบริษทัฯ นอกจากนี; คู่คา้จะตอ้งไม่ใ ห้ของกาํนัล
หรือเสนอผลประโ ยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าใ นรูปแบบใ ด แก่พนักงานอนัเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่คา้ นโ ยบาย
ดงักล่าวถูกตรวจสอบโ ดยผูบ้ริหารภายใ ตเ้อกสารและรายการประกอบ ทั;งยงัไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที"
เป็นกลางทั;งภายในและภายนอกองคก์ร 

 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี? 

บริษทัฯ ยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบัเจา้หนี"   โดยบริษทัฯ ไดย้ึดมั�น
ในสัญญาหรือเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครัด ในการชําระคืนหนี"   เงินกู้ยืม  ดอกเบี" ย  และมีความ
รับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ  หากเกิดกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขแห่งสัญญาที�ตกลงกนัไวไ้ด้ บริษทัฯ
จะแจง้ให้เจา้หนี"ทราบล่วงหนา้เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�เป็นธรรม ส่งเสริมการคา้เสรี 
และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื�องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต  ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิ�งใดในทาง
ลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ให้ไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ อนัเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ และไม่กระทาํการ
ใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น หรือคู่แข่งทางการคา้  

 

•  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�อาจ
เกิดขึ"นจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม จะตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 



เพื�อให้พนกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทั"งนี"  รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แนวปฏิบติั
ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีที�ผ่านมา ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
เรื�อง “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี�ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น” 

 

•  นโยบายการฟอกเงนิ 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญั และยดึถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัฯ
จะยึดมั�นตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติมอยา่งเคร่งครัด 

 

•  นโยบายด้านภาษี 
 

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดา้นภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี"  
1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกตอ้งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 
2. ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  
3. ดาํเนินการให้มีการประเมินความเสี�ยง ที�อาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรให้ถูกตอ้ง  

 

• นโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยืน  
 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาที�จะนาํไปสู่การเติบโตอย่างย ั�งยืนของธุรกิจ ซึ� งจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบั
การคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพื�อความ
ย ั�งยนื ดงันี"  
1. ดาํเนินธุรกิจบนพื"นฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการใดๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพื�อให้พนกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และ

เวลาส่วนตวัเพื�อทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม  
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพื�อใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน  

และดูแลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ให้ทั�วถึงทั"งองคก์ร  
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ  หรือกิจกรรมเพื�อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  ตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเพื�อ

ความย ั�งยนื  
 

นอกจากนี"  บริษทัฯ กาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน) โดยเริ�ม
จากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ� งในรายงานประจาํปี หากบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึ"นให้พิจารณาการจดัทาํ
รายงานแยกจากรายงานประจาํปี 

 

•  ความรับผดิชอบต่อสังคม  ส่วนรวม  และชุมชน 

บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่  บริษทัฯ อยูร่อดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดงันั"นบริษทัฯ จึงได้
คืนกาํไรส่วนหนึ� งให้แก่สังคม โดยได้จดังบประมาณส่วนหนึ� งจากรายได้ของบริษทัฯ เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทาง
สงัคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ   โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนบัสนุนทางการเงิน 
หรือสิ�งของแก่กิจกรรมที�ธาํรงไวซึ้� งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิก
ชนที�ดีในการให้การอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนาอยา่งสมํ�าเสมอ  ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา   การ
พฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกีฬา  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อยา่ง
สมํ�าเสมอ    นอกจากนั"นบริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกบัชุมชนที�อยูโ่ดยรอบและบริเวณใกลเ้คียง  
โดยสร้างสมัพนัธ์ที�ดีกบัองคก์รทั"งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพื�อสร้างความสัมพนัธ์
ที�ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยืนและเป็นรูปธรรม  โดยในปี  2560 กลุ่มบริษทั
สามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”  ผ่านโครงการและ



กิจกรรมสร้างสรรค์ที�ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ  ทั" งนี"  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ใน หัวข้อ  
“รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” 

 

•  ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อม 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกี�ยวกบัความปลอดภยั รวมทั"งการ
เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รับผิดชอบต่อ
สงัคมในการใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาด พร้อมทั"งส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง    
โดยมีนโยบายเพื�อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เรื�องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อปลูกฝังให้พนกังาน
ทุกคนคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ� งแวดล้อมในการปฏิบติัหน้าที�อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน
สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมที�พนกังานมีส่วนร่วม รวมทั"งดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิ�งแวดลอ้มบริษทัฯ  เพื�อเป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีการปฏิบติั
อยา่งต่อเนื�องผา่นสื�อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail  ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษทัฯ 
เป็นตน้ ในปี 2560 บริษทัฯ มุ่งการพฒันาสินคา้และบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษแ์ละมาตรฐานความปลอดภยั
ทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม  รวมทั"งการนาํเสนอบริการทางดา้นการสื�อสารโทรคมนาคมที�ใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม และสนบัสนุน
การใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าแก่องคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีวิสยัทศัน์สอดคลอ้งกนั อาทิ โครงการ AMR ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยคดัแยกขยะและผลิตเชื"อเพลิงขยะ เป็นตน้  นอกจากนั"น 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รให้ใส่ใจสิ�งแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  
ผ่านสื�อภายในและโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน “ลด ละ เลิก” ที�ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี
โดยในปี 2560  ยงัมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบการจดักิจกรรม เพื�อกระตุน้ให้พนกังานเกิดพฤติกรรมการประหยดัและ
ออมเงิน  พร้อมทั"งใช้ทรัพยากรที�คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในช่วงเวลานั"น  ภายใตค้อน
เซ็ปต ์“SAMART Smart Saving” เปิดโอกาสให้พนกังานไดร่้วมออกร้านขายของ  เพื�อเพิ�มรายไดห้รือสร้างมูลค่าจาก
สิ�งของ  ไม่วา่จะเป็นของใหม่หรือของใชมื้อ 2 พร้อมทั"งจดัเสวนาเติมความรู้เกี�ยวกบัช่องทางการออม  การลงทุนอยา่ง
ปลอดภัย เพื�อเสริมรายได้ทั" งในระยะสั" นและระยะยาวให้กับพนักงาน จากธนาคารต่างๆ อาทิ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต  รวมถึงบริษทั ซิมทูแอชเซ็ท จาํกดั ในเครือ
กลุ่มบริษทัสามารถ ซึ� งให้บริการรับขายฝากอสังหาริมทรัพยอ์อนไลน์  รวมถึงการปลูกฝังสุขนิสัยที�ดีให้กบัพนกังาน 
ภายใตโ้ครงการ Clean & Clear รณรงค์ให้เกิดการทิ"งแยกขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื�อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรที�คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตน้  ทั"งนี"  สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใ้น หัวขอ้ “รายงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม” 

 

•  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ 
 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบติัร่วมกัน  
พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กาํหนด
แนวทางปฏิบติัเรื� องดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้การดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนักงาน 
และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ ไปยงั
บุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ� งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทาํได้เมื�อได้รับการ
ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล นอกจากนั"น บริษทัฯ ยงัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่า
จะเป็นในเรื� องของเชื"อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที� โดยกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และให้โอกาสพนักงานใน
การศึกษาเพิ�มเติมทั"งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั"นและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบ อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื�องอื�นใดที�อาจนาํไปสู่
ความขดัแยง้ 

 

นอกจากนั"น บริษทัฯ ยงัไดมี้การสื�อสารนโยบายดงักล่าวให้พนกังานรับทราบ  และถือปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซต ์ HR 
ของบริษทัฯ (www.samarthre.com)  อย่างไรก็ตาม  หากมีพนกังานท่านใดเห็นว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเรื�อง
ดงักล่าว   บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะ  ร้องเรียน  ร้องทุกข ์ เรื�องที�ถูกละเมิดสิทธิ  รวมทั"ง



เรื� องอื�นๆ ได้ ซึ� งทางบริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 

•  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ̂ิ 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�   โดยบริษทัฯ มีแนวทางในการ
ดาํเนินการเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทาํความผิดเกี�ยวกับ
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ก ําหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน
เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ที�ละเมิดลิขสิทธิ�   หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน    

 

•  การแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ
เพื�อสร้างความย ั�งยืนให้กบักิจการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ
และโปร่งใส  การจดัให้มีช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อนัเป็น
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบับริษทัฯ ได ้  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณียต์ามที�อยูที่�ไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  ซึ� งรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี"  

 

ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
99/1 หมู่ที� 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั"น 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเพื�อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผล
เพื�อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป   ทั" งนี"  บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู ้ส่งความคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั   

 

•  ขั?นตอนและวธีิการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ ยึดถือการปฏิบติัตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษทัฯ ช่วยกัน
สอดส่องดูแลหากพบการกระทาํใดๆ ที�ผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและข้อบงัคบัของ   
ผิดกฎหมาย  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ   รวมทั"งกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ พนกังานก็สามารถแจง้เบาะแส
การกระทาํผิดดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได้   โดยส่งเรื� องพร้อมเอกสาร และ/หรือ  หลกัฐานที�มีให้กบัประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ  โดยทาํไดท้ั"งนาํส่งดว้ยตนเอง  ใส่ลงในกล่องรับแจง้  หรือส่งทางไปรษณีย ์โดยขอให้ระบุชื�อ
และนามสกุลของผูแ้จง้มาดว้ย  เพื�อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอขอ้มูลเพิ�มเติม  หากไม่มีการระบุชื�อจะ
ไม่ไดรั้บการพิจารณา 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง ก็จะนําเรื� องดังกล่าวส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

ทั"งนี"  บริษทัฯ จะปกป้องพนักงานผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้แก่ผูใ้ดทั"งสิ"น จะรู้เพียงประธาน
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เท่านั"น 
 

พนกังานบริษทัฯ จะสามารถทราบวิธีการแจง้เบาะแส และการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าวไดโ้ดยผ่านสื�อ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของบริษทัฯ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) และเวบ็ไซต ์HR ของบริษทัฯ 
(www.samarthre.com) เป็นตน้  
 

ทั"งนี"  บริษทัฯ ได้เผยแพร่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
(www.samartcorp.com) และไดมี้การสื�อสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน



ของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด
โปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ   นอกจากนั"นได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�
สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประกอบด้วยทั"งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ
บริหาร (Executive Board)   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  (Corporate  Governance  Committee)  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation  Committee)  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk  Management  
Committee)  และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื (Sustainable Development  Committee)  ดงันี"  

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (*)   ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2560  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3   ท่าน    ดงันี"  

1. นายประดงั  ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 
2. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
3. นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 นางสาวนนัทนา คะงุ่ย   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  (*) กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนไม่น้อยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอที'จะทาํหน้าที'ใ นการสอบทานความน่าเชื' อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  โ ดยสามารถดูรายละเอียด
ประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในหน้า xxx  

     
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั"งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  
3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดย

กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบราย
ใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั"นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติั
ของกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้
ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั"งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั"ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 



4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั"ง  และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

5. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั" ง 
6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  ทั"งนี"   เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

7.      จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งน้อยตาม
 ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    
8.      ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2560  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  6  ท่าน   ดงันี"  

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
3.     นายจง    ดิลกสมบติั  กรรมการ 
4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 

5. นายธีระชยั    พงศพ์นางาม กรรมการ 
6. นายประชา    พทัธยากร(*) กรรมการ 

 
หมายเหตุ  (*) ได้รับการแต่งตั$งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารเมื'อวันที' 11 พฤษภาคม 2560    
 
วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทัฯ ที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั"งเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั" งแรกหลังการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง  ทั"งนี"
กาํหนดให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากาํหนดกลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  
เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ที�ไดก้าํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที�
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนกังาน เพื�อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เรื�อง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

6.    ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั"น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง  ที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือ
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 



ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ  เรื�อง
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ  มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารนั"น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ
อาํนาจช่วง ที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�บริหาร สามารถอนุมติัรายการที�ตน
หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ     ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม   2560  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  4  ท่าน   ดงันี"  

1. นายเสรี  สุขสถาพร ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ  

 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ    เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั"งเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั" งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั"งนี"กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรง
ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยที�บริษทัฯ จดัตั"งขึ"น รวมทั"งผูบ้ริหาร
และพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญัๆ ของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 
5. ดูแลให้หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและ

ขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2560  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3  ท่าน   ดงันี"  

1.  ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 
2.    นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3.     นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 
 



วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที�อยู่ใน
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ    สําหรับการแต่งตั" งกรรมการทดแทนในกรณีที�ต ําแหน่งว่างลง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาแต่งตั"งต่อไป  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทัฯ  เพื�อนาํเสนอ
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจากครบวาระ และ
ในกรณีอื�นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ของบริษทัฯ ประธานเจา้หน้าที�
บริหารผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   ในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั"งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ  คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หน้าที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ  
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ"นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
5. พิจารณากลั�นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ของบริษทัฯ 
6. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�จะเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้�ถูกขึ"นบญัชีดาํหรือ

ถอดถอนจากบญัชีรายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี"จดัทาํขึ"น 
7. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนาํเสนอผลงาน (Contribution) และประวติัการ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 
 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   ณ  วนัที�   31  ธนัวาคม  2560  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ท่าน   ดงันี"  
 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
4. นายประชา    พทัธยากร(*) กรรมการ 

 

หมายเหตุ  (*) ได้รับการแต่งตั$งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี'ยง เมื'อวันที' 11 พฤษภาคม 2560 
  

 คณะทํางานบริหารความเสี�ยง 
1. นายจง    ดิลกสมบติั ประธานคณะทาํงาน 
2. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ สมาชิก 
3. นายสมหมาย  ดาํเนินเกียรติ สมาชิก  
 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ� งของบริษัทฯ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั" งเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั" งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
ทั"งนี"กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

 

 



ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สําคญั  พร้อมทั"งกาํหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี�ยงนั"น 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
3. กาํกบัดูแลให้มั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหล่านั"น 
4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ"นอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการสาํรวจความ

เสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั"นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 
5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงให้เกิดขึ"นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั"งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 

6) คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน    ณ  วนัที�   31  ธนัวาคม  2560  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8  ท่าน   ดงันี"  

1. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์   ประธานกรรมการ 
2. นายจง   ดิลกสมบติั   กรรมการ 
3. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์   กรรมการ 
4. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์     กรรมการ 
5. นายประชา   พทัธยากร   กรรมการ 
6. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม   กรรมการ 
7. นางผอ่งศรี    สลกัเพชร   กรรมการ 
8. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สวา่งภูวนะ กรรมการ 
  
วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการเพื�อความย ั�งยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
แต่งตั"งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืนใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั" งแรกหลงัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ�ง  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืนที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั"งใน
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ 

2. ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบาย 
พฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

ทั?งนี? คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสมํ�าเสมอ  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ�ง
สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการประชุม และจํานวนครั? งการเข้าร่วมประชุมสําหรับปีที�ผ่านมาได้ในหัวข้อ  
“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 
 

3. การสรรหาและแต่งตั?งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

• การสรรหากรรมการอิสระ  กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 
การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตั"งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอ
บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 



ผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   พร้อมทั"งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ   โดยการ
สรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด   คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน  จะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ประกอบการพจิารณา รวมทั?ง ดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที�กําหนด โดยพจิารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ รวมทั?งการ
พิจารณาจากทักษะที�จําเป็นที�ย ังขาดอยู่  โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และพิจารณาทักษะ
ความชี�ยวชาญที�จําเป็นที�ย ังขาด เพื�อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ยกเวน้กรณีที�มีการแต่งตั"ง
กรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะนาํเสนอรายชื�อผูที้�เหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อพิจารณาก่อนที�จะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาต่อไป   โดยการแต่งตั"งกรรมการแต่ละ
รายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั"งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดย
ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั"งหมดเลือกตั"งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้  แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้นอกจากนั?นบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั?งกรรมการเป็น
รายบุคคล  โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื�อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที�
ต้องการได้อย่างแท้จริง  ทั"งนี"สาํหรับการเลือกตั"งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการ
สรรหา คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดไว ้ ซึ� ง
สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.  เข้ามาดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ    นอกจากนั" น  
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัได้แต่งตั" งคณะกรรมการชุดย่อยขึ"นเพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
ตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื� องต่างๆ ที�สําคญัต่อบริษทัฯ  ซึ� งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน   ทั"งนี" สําหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว 
จะตอ้งผ่านขั"นตอนการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทั"งภายในและภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถใน
การบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะสาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี 
เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั"ง 

 

• แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มีตาํแหน่งผูบ้ริหารว่าง
ลง   ซึ� งนอกจากบริษทัฯ จะตั"งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแล้ว  บริษทัฯ ยงัได้จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ"น  โดย
พิจารณา  คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสม และมีศกัยภาพ ในการปฏิบติัหน้าที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว  และพฒันาเพื�อเตรียม
ความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งไดใ้นอนาคต   ทั"งนี" เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน 
วา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที  

 

4. การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 

การจดัตั"งบริษทัใหม่ทุกครั" ง  ฝ่ายจดัการตอ้งนาํเรื� องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั  ก่อน
ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั"งบริษทัใหม่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั"งผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  พร้อมทั"งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าว  โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัที�ตนดูแล
ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน   สาํหรับการลงทุนใดๆ   หรือการดาํเนินเรื� องที�มีนัยสาํคญัตามที�กาํหนดในอาํนาจ
อนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ   ตอ้งปฏิบติัตามที�นโยบายกาํหนด  และตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  
ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนงานประจาํปี  เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อพิจารณาอนุมติัแผน  หากบริษทัใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน  ต้องชี" แจงต่อที�ประชุม



คณะกรรมการบริหาร  ในกรณีที�ผลประกอบการมีปัญหามาก  จะถูกกาํหนดให้ชี" แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพื�อเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด  
 

สําหรับระบบควบคุมภายใน  บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย  บริษทัฯ จะมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร   กรณีที�บริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน  ซึ� งมีความเสี�ยงที�จะทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย   
คณะกรรมการบริหารจะสั�งให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสาํหรับประเด็นดงักล่าวทนัที    ทั"งนี"  หากบริษทัยอ่ยมีการทาํ
รายการใดๆ ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ� งตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ย  เช่น  การเพิ�มทุน  การลดทุน หรือการเลิกบริษทัยอ่ย  เป็นตน้  รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื�ออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยต่อไป       
 

ในกรณีที�บริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย    บริษทัฯ จะปฏิบติัเช่นเดียวกบั
หลักเกณฑ์การทาํรายการได้มาและจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�มี
นยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นตามที�ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด   สาํหรับการทาํ
รายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย  บริษทัฯ มิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรื�องดงักล่าว    เวน้แต่บริษทัยอ่ยเขา้
ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ   บริษทัฯ จะปฏิบติัตามหลักเกณฑ์การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันตามที�ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 

5. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะทราบขอ้มูล 
และนาํระบบการเขา้รหสัมาใช ้เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบั
พนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี" บริษทัฯ ได้กาํหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  นําข้อมูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อื�นในทางมิชอบ และ
หลีกเลี�ยงหรืองดการซื?อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที�สําคัญที�มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทัฯ  และเพื�อให้มั�นใจวา่นโยบายดงักล่าวเป็นที�รับทราบและปฏิบติัตาม  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนด
ช่วงเวลาการห้ามซื"อ-ขายหุ้นทั"งปี  ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า    โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยัง
ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื�องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั? ง  อย่างไรก็ตาม ในปีที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที�
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษทัฯ มีการซื?อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ทั"งนี"บริษทัฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรื�อง
ดงักล่าวให้พนกังานของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์  โดยจดัทาํในรูปแบบ Tips เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ 
และติดโปสเตอร์ที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ  รวมทั"ง  ไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าที�ในการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย ์และสญัญาซื"อขายล่วงหน้า ทั"งของตนเอง คู่สมรส หรือผูที้�อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภรรยา  และบุตรที�ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ� งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกินร้อยละ  30  ของสิทธิออกเสียงทั"งหมดของนิติ
บุคคลดงักล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั"น ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และ

สญัญาซื"อขายล่วงหนา้ อนัเนื�องมาจากการซื"อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�เกิดรายการ รวมทั"ง
บทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์
และสัญญาซื"อขายล่วงหน้าดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพื�ออาํนวยความ
สะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซื"อขายล่วงหน้า ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนั"น 
บริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซื"อขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั" ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทําหนังสือ
ตักเตือน เพื�อหลีกเลี�ยงการประพฤติซํ?าในเรื�องดงักล่าว 
 

ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้น



พิจารณาอนุมติัทุกครั" งก่อนทาํรายการ  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที�ประชุมเพื�อร่วมพิจารณา  และออกเสียงลงมติ
ทั?งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น   นอกจากนี"  บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยทาํกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในหวัขอ้ “รายการระหว่างกัน”   

 

บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ   รวมทั"งได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้เรื�อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้
ทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั ซึ� งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั   
ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 

 

นอกจากนี"  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั"งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม 
 

 6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดใีนเรื�องอื�น  ๆ 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที�ดีในระดบัสากล และระดบัอาเซียนตามเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard สาํหรับส่วนที�ยงัไม่ไดป้ฏิบติั
ตามเกณฑด์งักล่าว บริษทัฯ ไดน้าํหลกัเกณฑม์าเป็นแนวทางในการปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี"  
  

 หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. บริษทัฯ ยงัมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั"งกรรมการ  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ
ได้แต่งตั" งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ โดยใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประกอบการ
พิจารณา รวมทั"งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  รวมทั"งการพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ / ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป         

2. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั"งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)    แต่
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอชื�อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน
ทีละคน  โดยผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียง  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
มีสิทธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง      

3. บริษทัฯ ยงัมิได้กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมาย
เกี�ยวกบัการซื"อขายหุ้นของบริษทัฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซื"อขาย  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าบริษทัฯ ยงัไม่มี
นโยบายดงักล่าว   แต่บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์น
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั" ง 

 

 หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. บริษทัฯ มิไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอื�นที�อยูน่อกกลุ่มธุรกิจที�กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารแต่ละคนจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน 2 แห่ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
ของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกิน  5  แห่ง นอกจากนั"น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น
ของผูบ้ริหารระดับสูง  โดยกาํหนดให้ก่อนที�ผูบ้ริหารท่านใดจะไปดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั ทั"งนี"    ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัฯ  ที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบั
บริษทัฯ หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอ
แต่งตั"งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะปฏิบติั
หนา้ที�ให้แก่บริษทัฯ 

2. บริษทัฯ ไม่มีกรรมการอิสระที�เป็นผูห้ญิงอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารซึ� ง
เป็นผูห้ญิงอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  1  ท่าน  ทั"งนี"บริษทัฯ มิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด  



3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึ� งน้อยกว่าตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�
กาํหนดไวที้�มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 
60.0  ซึ� งนอ้ยกวา่หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไวที้�ร้อยละ 66  เนื�องจากในปี 2560 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั"งกรรมการที�เป็น
ผูบ้ริหารเพิ�มเติมอีก 1 ท่าน ทาํให้บริษทัฯ มีกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการที�ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน 

4. บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition: 
CAC) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทัฯ ได้เขา้สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership 
Corruption for Thailand: PACT) เพื�อเขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยในปี 2560 
บริษทัฯ ไดส่้งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมเกี�ยวกบัเรื� องการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมทั"งได้ศึกษาขั"นตอน
ปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึ� งบริษทัฯ จะนาํมาพิจารณาดูความเหมาะสม และความพร้อมเพื�อการเขา้เป็น
แนวร่วมต่อไป นอกจากนั"น ในปี 2560  ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่มบริษทัสามารถ ในส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแล
กิจการ ไดเ้ขา้เยี�ยมชม  “พพิธิภณัฑ์ต้านโกง”  ซึ� งอยูภ่ายใตก้ารดูและของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (“สํานกังาน ป.ป.ช.”) เพื�อศึกษาความรู้พื"นฐานเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
พฤติกรรมดา้นบวกเพื�อต่อตา้นการคอร์รัปชั�นหรือพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั�นในองคก์ร  ทั"งนี" เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษทัฯ ที�ตอ้งการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกคนในองคก์รมีจิตสาํนึกในดา้นความซื�อสตัยสุ์จริต 


