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การกาํกบัดูแลกจิการ 
   

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การกาํกบัดูแลกจิการทีดีเป็นปัจจยัพืนฐานสาํคญัในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ

ใหเ้กดิความโปร่งใส เพิมความน่าเชือถือให้แกผู่ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กยีวข้องทุกราย  ตลอดจนเป็นการเพิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษทัฯ จึงไดมี้การดาํเนินการทีเกยีวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีอย่างเคร่งครัด    โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ  ซึง

เป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทําหน้าทีดูแลให้บริษัทฯ  กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ

ข้อบังคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ก.ล.ต.  พรบ. บริษัทมหาชน  รวมทงักฎหมายอืนๆ ทเีกยีวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงันี  

 

1. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกจิของบริษัทฯ 
 

1.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการทีดี เพือเพิมความโปร่งใส ขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของกจิการ และความเชือมนัใหแ้กผู่ถื้อหุน้  ผูล้งทุน  และผูเ้กยีวข้องทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกยีวกบัการ

กาํกบัดูแลกจิการ ทีเป็นลายลักษณ์อักษรทังภาษาไทยและอังกฤษ  ตังแต่ปี  2548 รวมทังได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ เพือให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของบริษทัฯ  ซึง

นโยบายดงักล่าวใหค้วามสําคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินตาม

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุ้น  ภายใต้กรอบข้อกาํหนดของกฎหมายและจริยธรรม

ทางธุรกิจ   โดยมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึง

คณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  ทงันี นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการฉบบัทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั

สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  (CG Code) ของสาํนักงาน ก.ล.ต.  และยงัได้

ปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ของ

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย  ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2562 ซึง

สาระสาํคญัทีปรับปรุงในคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการฉบบัปัจจุบนั ไดแ้ก ่
 

 แกไ้ขเพิมเติมนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในหัวข้อ

วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและคุณสมบติั ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบ และการประชุม  

 แกไ้ขเพิมเติมจริยธรรมธุรกจิ ในหวัขอ้แนวปฎิบติัในการดาํเนินการเกยีวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  
 

    หมวดท ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่ว่าผูถื้อหุน้นนัจะเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

นกัลงทุนสถาบนั หรือชาวต่างชาติ  โดยในปี 2562 สิทธิต่างๆ ทีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บมีดงันี 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัใหบ้ริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ  เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกยีวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี   และเพือปฏิบัติให้

สอดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด   จึงมีนโยบายให้สิทธิแกผู่ถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพือให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ตงัแต่ปี 2552  และได้เริมเปิด

โอกาสใหมี้การส่งคาํถามล่วงหนา้เพือพิจารณากอ่นการประชุมตงัแต่ปี 2554  โดยผูถื้อหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
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ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2563  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระและส่งคาํถามล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3  เดือน กอ่นวนัสินสุด

รอบปีบัญชี ตังแต่วนัที  30 กนัยายน 2562  เป็นต้นไป โดยกาํหนดให้การเสนอวาระการประชุมสินสุดวนัที 31 

มกราคม 2563 การส่งคาํถามสินสุดกอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  และแสดงรายละเอียดขันตอนการ

เสนอวาระการประชุมรวมทงัการเสนอคาํถามล่วงหนา้ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วน

ของ “นักลงทนุสัมพันธ์” ภายใตห้วัขอ้  “การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563”   
 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น             

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทังการแสดงความ

คิดเห็นและซักถามในทีประชุม  เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 

2562 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้เพียงครังเดียว คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562  ซึงจัดขึนในวนัที 28 

เมษายน 2562 ทีโรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ  การกาํหนดวนั 

เวลา และสถานทีในการประชุมดังกล่าว บริษทัฯ ได้คาํนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้นทีจะเข้าร่วม

ประชุมเป็นหลกั และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทังนีผูถื้อหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ดงันี 
 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  บริษทัฯ ไดแ้จ้งกาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 52 วนั กอ่นวนัประชุม และไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ  “นักลงทุนสัมพนัธ์” ภายใต้หัวข้อ  “การ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม  32 วนั   เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้

มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างเพียงพอ หลงัจากนนับริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุมใน

รูปแบบเอกสารทีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัทีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์หก้บัผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 25 วนั ซึงมากกว่าที

กฎหมายกาํหนด โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในแต่ละวาระ  กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม   พร้อมทังได้แนบรายงานประจาํปี (Annual Report) 

หนงัสือมอบฉนัทะ  และเอกสารอืนๆ  ทีเกยีวข้อง  ซึงมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  เพือประกอบการ

พิจารณาของ ผูถื้อหุน้ นอกจากนนัยงัไดป้ระกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม 

23 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ตามทีกฎหมายกาํหนด    
 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อกบันกัลงทุน

สถาบนั เพือประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมกอ่นวนัประชุม  ทังนี เพือความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ขนัตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและความ

เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเป็นหลัก  โดยในการลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม บริษทัฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีและ

เทคโนโลยีทีเหมาะสมและเพียงพอเพืออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมมากกว่า 1 ชวัโมง โดยนาํระบบ Barcode มาใชใ้นการตรวจนบัคะแนน เพือความรวดเร็วในการแสดงผล และ

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทังสิ น 10 ท่าน นอกจากนี ประธาน

คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชีและการเงิน) ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทงันกัลงทุนสัมพนัธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพือ
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เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในทีประชุม  โดยประธานกรรมการ ซึงทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม  ได้แนะนาํ

กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม  และแจง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนหุ้นทังหมดทีมีสิทธิออกเสียงให้ทีประชุมทราบ 

ซึงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562  มีผูถื้อหุ้น และผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทังสิ น 103 ราย 

นอกจากนนั เพือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ ได้เชิญผูรั้บมอบฉันทะจากธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในทีประชุม  รวมทงัไดข้ออาสาสมคัรเพิมเติมจากผูถื้อ

หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม และไดมี้การชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง

และนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกอ่นเริมประชุม  ประธานทีประชุมไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุไว้

ในหนงัสือนดัประชุม บริษทัฯ ยงัได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ และไดต้รวจนบัคะแนนเสียง  พร้อมทงัเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง  รวมทงับตัรเสีย  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียม

กนัในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม   ทังในเรืองทีเกยีวข้องกบัวาระการประชุมและเรืองการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทังได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและ

ขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย  นอกจากนนัหลงัจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานทีประชุมได้

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนบตัรลงมติใหก้บัเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ เพือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดมี้การแจง้มติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ

ถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทงัทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทังบัตรเสีย ในแต่ละวาระ  

และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คาํชีแจงทีเป็น

สาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบหรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถว้นทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และหน่ว ยงานที เกียวข้อ ง ภ ายใน 1 4 ว ันนับแต่วันป ระชุม  พร้อมทัง เผ ยแพร่บ นเว็บไซต์ขอ งบริษัท ฯ 

(www.samartcorp.com) เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
 

 สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทงัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึง

ในสาม (1/3)  และใหมี้การเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้ต้องออก

ตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงได้  ซึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ 

ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

- ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมด เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิกว่า

จาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

นอกจากการแต่งตงักรรมการแลว้  ผูถื้อหุน้ยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งกอ่นถึงคราว

ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

นอกจากนัน ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง บริษทัฯ ยงัได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยดว้ย   ทงันี บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกยีวกบักรรมการ

แต่ละท่านทีเสนอเขา้รับการเลือกตงั พร้อมทงัรายละเอียดเกยีวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 
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 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้วาระการแต่งตังผูส้อบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง ซึงบริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดเกยีวกบัผูส้อบบัญชีที

เสนอเขา้รับการแต่งตงั รวมทงัรายละเอียดเกยีวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุน้สามารถใช้

ประกอบการพิจารณาได ้
 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมําเสมอและทนัเวลา    

บริษทัฯ ดูแลผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ 

แล้ว บริษัทฯ ยังได้นําข้อมูลทีสําคัญ รวมทังข่าวสารต่างๆ ทีเป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.samartcorp.com) 
 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร   

บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล  (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ  “นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล”) 
 

ทงันี นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ 

สือสารระหว่างกนั 
 

หมวดท ี2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม  และมี

นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน  การรับทราบ

ขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสมาํเสมอและทันเวลา  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านัน 

และกรณีทีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที 

ผูถื้อหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์ พร้อมทังแนบ

รายละเอียดเกยีวกบัชือและประวติัของกรรมการอิสระทงั 4 ท่าน ของบริษทัฯ  เพือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ รวมทงัระบุถึงเอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  ซึงได้จัดทาํทังภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562  ซึงประชุมเมือวนัที  

28 เมษายน 2562 มีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

จาํนวน 28 ราย นอกจากนัน ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการ

ประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตงักรรมการ    บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล  ทังนี 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครังทีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุในหนงัสือนดัประชุม นอกจากนนั  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชนส่์วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 

“5. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน”   
 

หมวดท ี3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาํไรให้กบั

บริษทัฯ  ซึงส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ จึงได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม ได้แก ่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี  ตลอดจนสังคมและสิงแวดล้อม โดยได้กาํหนดแนวปฏิบัติที

ครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทัวถึง การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสีย

สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน ์และสร้างมูลค่าเพิมใหก้บับริษทัฯ ได ้ ซึงไดแ้สดงรายละเอียด

ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไว้

ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกยีวกบับทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียได้ใน

หวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกจิ”) 
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หมวดท ี4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทงัขอ้มูลทางการเงิน  ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกยีวกบัธุรกจิและผล

ประกอบการของบริษทัฯ  ทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึงและเท่าเทียมกนั  และ

แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแทจ้ริงของบริษทัฯ   รวมทงัทิศทางการดาํเนิน

ธุรกจิของบริษทัฯ ในอนาคต  เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรืองต่างๆ 

อาทิ 
 

- จัดส่งรายงานทางการเงิน  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Management 

Discussion and Analysis : MD&A)  ต่อตลาดหลักทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. ภายในเวลาทีกาํหนด  โดยงบการเงินของ

บริษทัฯ ไม่มีรายการทีผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงือนไข  รวมทงัไม่มีประวติัการถูกสั งใหแ้กไ้ขงบการเงิน

จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนันเพือให้ผูล้งทุนได้รับทราบข้อมูล  และเข้าใจการเปลียนแปลงทีเกดิ

ขึนกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิงขึน   บริษัทฯ ได้เผยแพร่  MD&A  

ทกุไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ  

“โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรือง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

- เปิดเผยขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี  และ

กาํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ภายใน 3  วนัทาํการนับแต่

วนัทีมีการซือ ขาย โอน หรือรับโอน   โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการจัดส่งรายงาน

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  นอกจากนัน ยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง  
 
 

 ข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2562  
 

        จํานวนหุ้นสามัญทถืีอในบริษัทฯ (หุ้น) 

กรรมการ / ผู้บริหาร 
ก่อนการได้มา / 

จําหน่ายไป 

ซือในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป

ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 เพิม (ลด) 

1.   ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์

      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. นายประดงั   ปรีชญางกูร 

      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

500,000 

- 

- 

- 

- 

- 

500,000 

- 

- 

- 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 

      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

927,750 

- 

- 

- 

- 

- 

927,750 

- 

- 

- 

4. นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ ์

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

5,960,250 

- 

- 

- 

- 

- 

5,960,250 

- 

- 

- 

5. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์

      คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

112,704,960 

30,000 

- 

- 

- 

- 

112,704,960 

30,000 

- 

- 

6. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

126,277,160 

28,375 

- 

- 

- 

- 

126,277,160 

28,375 

- 

- 

7. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8. นายปริญญา   ไววฒันา 

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

26,028,500 

1,210,000 

- 

- 

- 

- 

26,028,500 

1,210,000 

- 

- 
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กรรมการ / ผู้บริหาร 
ก่อนการได้มา / 

จําหน่ายไป 

ซือในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

ระหว่างปี 

จําหน่ายไป

ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 เพิม (ลด) 

10. นายจง   ดิลกสมบติั 

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

20,000 

1,000,000 

- 

- 

- 

- 

20,000 

   1,000,000 
- 

- 

 12. นายวงศก์ฤษณ ์ เจียมศรีพงษ ์

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 13.  นางสาวนาํทิพย ์ บุรพพงษานนท ์

       คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- เปิดเผยรายละเอียดเกียวกบัรายการเกียวโยงกนั  เพือป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  

(ดูรายละเอียดเพิมเติมในหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั”)   

นอกจากนนับริษทัฯ ยงัมีนโยบายเรืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี 

1)    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งยืนรายงานการมีส่วนไดเ้สียครังแรกภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานทีกาํหนด 

2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30 วนัหลังจากมีการเปลียนแปลง

ตามแบบรายงานทีกาํหนด 

3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเกบ็ไวที้เลขานุการบริษทัฯ  และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผู ้จัดส่งสําเนาให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  7 วนัทาํการนบัจากวนัทีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานดงักล่าว 

โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้เกยีวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทาง

ต่างๆ  ไดแ้ก ่ ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)    รายงานประจาํปี (Annual 

Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   การแถลงข่าว   และการจดักจิกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดดู้แลใหมี้บุคลากรทีเกยีวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลทีมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที

เหมาะสมกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย   ข้อบังคับ  และ

ระเบียบทีเกยีวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด  โดยในปีทีผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการใดๆ อนัเนืองมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนด   ทังนี คณะกรรมการได้ดาํเนินการ

ต่างๆ เกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี 
 

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี เพือใหก้ารเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคล้องกบักฎหมาย และข้อกาํหนดที

เกยีวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพือเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี 

1. เปิดเผยสารสนเทศ ทงัทีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลทีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 

เชือถือได ้และทนัเวลา เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 

2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํขึนอย่างรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

3. ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพยข์องบริษทัฯ โดยปฏิบัติ

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4. จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อสาธารณะอย่างชดัเจน  
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บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสําคญัทยีังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 

1. ประธานกรรมการบริหาร 

2. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

3. ผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

4.  บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 

ผูที้ไม่มีหน้าทีเกยีวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสือมวลชนหรือต่อ

สาธารณชนใดๆ ทีเกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ 

 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย  นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ดังน ี

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

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทํารายงานประจําปีทีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์    ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอ ทีจะสะทอ้นใหเ้ห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่านมา อาทิ 

โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกจิ  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างคณะกรรมการ    

รวมทงัการปฏิบติัหนา้ทีในรอบปีทีผ่านมาของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้  
 

-   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 คณะกรรมการตระหนกัดีว่า ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทางทีสะดวก รวดเร็ว ผูถื้อหุ้น

และผูที้ เก ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมูล และน่าเชือถือ ดังนัน

คณ ะกรรมการ จึ งได้ ดูแ ล ให้มีก ารเ ปิ ด เผ ยข้อ มูล ต่าง ๆ เกียว ก ับ บริษัท ฯ ไว้บนเว็บ ไซต์ขอ ง บริษัท ฯ 

(www.samartcorp.com) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิมเติมจากทีได้เคยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ ข่าวทีบริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทังรายงานประจาํปี (Annual 

Report  และแบบ 56-1) ซึงสามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
 

-   นกัลงทุนสัมพนัธ ์

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตงัหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ์(Investor Relations)  เพือใหบ้ริการขอ้มูลและข่าวสารกจิกรรมต่างๆ 

ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน  ผูถื้อหุน้  นกัวิเคราะห ์ และประชาชนทวัไป ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

การทาํโรดโชว ์ (Road show) การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศัพท์  เป็นต้น  ทังนีผูล้งทุน

สามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2502-6583  หรือที  www.samartcorp.com  หรือทีอีเมล 

Pongthep.V@samartcorp.com  โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวเ้พือถือปฏิบติัดงันี 
 

จรรณยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ์ 

1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

2. เปิดเผยขอ้มูลทีจาํเป็นอย่างครบถว้นและเป็นธรรมแกผู่เ้กยีวขอ้งทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเกยีวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ปฏิบติัหนา้ทีโดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นทีตงั 

5. รักษาความลบัของบริษทัฯ และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชนส่์วนตน 

6. ปฏิบติัหนา้ทีอย่างเต็มทีและมีความเป็นมืออาชีพ 

7. หมนัศึกษาหาความรู้เพือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซือขายหุ้นทีบริษทัฯ ได้

กาํหนดไว ้
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นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ทีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานทีเกยีวข้องแล้ว บริษทัฯ ยงั

ไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน

ทวัไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพือชีแจง และเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล

ต่างๆ  
 

โดยในปี 2562  บริษทัฯ มีการเสนอผลงานใหแ้กน่กัวิเคราะห ์ นกัลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสมาํเสมอ ตามแผนงาน 

ซึงสรุปไดด้งันี 
 

-   กจิกรรมพบปะนกัวิเคราะห ์นกัลงทุน และกจิกรรมโรดโชว ์  จาํนวน   11  ครัง 

-   การแถลงข่าวเกยีวกบัผลการดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ จาํนวน   5 ครัง 
 

 การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ 

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบัติหน้าทีในปีทีผ่านมาของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส 

โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกนั สอดคล้องกบักลยุทธ์และ

เป้าหมายของบริษทัฯ และสูงเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติตามทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับ

มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิ มขึนในคณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความ

เหมาะสม  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลันกรองและเสนอค่าตอบแทน

ของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั    
 

ทังนี บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทังค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 

(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ซึงสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัข้อ                

“โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รือง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 
 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย   และสารสนเทศทางการเงินที

ปรากฏในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยุทธ์และนโยบายหลกัของบริษทัฯ งบการเงินดังกล่าว

จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบัติ

อย่างสมาํเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทาํ รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูล

สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีภายนอกทีมีความเป็น

อิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก 

ก.ล.ต. เพือเพิมความเชือมนัและความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซึ้งระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล  เพือให้มันใจได้ว่าการบันทึก

ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรงไวซึ้งทรัพยสิ์น  และเพือใหท้ราบจุดอ่อน เพือป้องกนัมิ

ให้เกดิการทุจริตหรือดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ   ในการนีคณะกรรมการได้แต่งตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกยีวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ

การควบคุมภายใน รวมทงัได้แสดงความเห็นเกยีวกบัเรืองดังกล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง

ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี     นอกจากนัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทาํรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไวใ้น Annual Report ดว้ย     
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หมวดท ี5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการ เพือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีนโยบายเกยีวกบัความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรืองต่างๆ อาทิ องคป์ระกอบของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ รวมทงับทบาทหนา้ที

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี 

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการทาํงานทีโปร่งใส  

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทงัตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบธุรกจิของบริษทัฯ อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ์  ดา้นกฎหมาย และด้านการ

กาํกบัดูแลกจิการ  โดยมิได้มีการกดีกนัทางเพศ แต่อย่างใด    อันจะช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ บรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ซึงกรรมการของบริษทัฯ ทงั  10  ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของ

กรรมการบริษทัฯ ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ”  นอกจากนนั กรรมการทงั  10 ท่าน  ยงัไดอุ้ทิศ

เวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการอย่างเต็มที โดยสามารถดูไดจ้ากจาํนวนครังในการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน ในหวัขอ้ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 

 

5.2) ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

โดยรวม ดังนันเพือให้เกดิความสมดุลในอาํนาจการดําเนินงาน บริษทัฯ ได้แยกตาํแหน่งประธานกรรมการ

บริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการ

อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  โดยประธานกรรมการ

และประธานเจา้หนา้ทีบริหารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีดงันี 
 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
 

1. การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. การดูแลใหม้นัใจว่า กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรม

และการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

3. การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และมี

มาตรการทีดูแลใหเ้รืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4. การจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการบริษทัฯ จะอภิปรายปัญหา

สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัวกนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นได้

อย่างอิสระ 

5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษทัฯ ทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

และระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการ 
 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  

1.  บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาํเนินกจิการทีเกยีวข้องกบัการบริหารงานทัวไปของบริษทัฯ เพือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูง ร่วมกบั

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ

บริษทัฯ  เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ   มติทีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ 
 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบริหารนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

สามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไป

ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติไว ้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้อง

เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกาํหนด   
 

 การถ่วงดุลของกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 

บริษทัฯ  มีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมด ซึงในจาํนวนดังกล่าวมี

กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  และไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทีมีความเป็นอิสระอย่าง

แทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ หรือความสัมพนัธ์อืนใด  โดยมีส่วนร่วมในการ

กาํกบัดูแลกจิการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของ

บริษทัฯ และเพือใหเ้กดิความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน  บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ 

และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ

ของบริษทัฯ    

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการทีมีประสบการณ์ ความรู้และความชาํนาญ

จากหลากหลายสาขา จาํนวน   10   ท่าน   ประกอบดว้ย 
 

- กรรมการทีเป็นอิสระ        จาํนวน   4   ท่าน   (คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทงัคณะ)   

- กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร        จาํนวน   4   ท่าน   

-   กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน 2   ท่าน   (โดยเป็นกรรมการซึงเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

1 ท่าน)  

ทังนี กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  และนายประดัง  ปรีชญางกูร เป็นผู้ทีมี

ประสบการณ์การทาํงานทเีกยีวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ  
 

การมีโครงสร้างกรรมการดงักล่าว เพือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถมนัใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าทีใน

ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม 

 

 บทบาทหน้าทคีวามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร ซึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ไวอ้ย่างชดัเจน    โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบั

ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจะกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกผู่ถื้อหุ้น  โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือแกผู่ ้หนึงผูใ้ด ไม่

ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลัก

จริยธรรมทีดี ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงั ความซือสัตยสุ์จริต  ทังนีให้รวมถึงการดูแล

ใหก้ารดาํเนินกจิการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ  มติคณะกรรมการ มติทีประชุมผูถื้อหุ้น  

ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.   ส่วนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ทาํ
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หนา้ทีเป็นหวัหนา้คณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจัดการ  และควบคุมดูแลการดาํเนิน

กจิการทีเกยีวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทัฯ   

5.3) การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ 

เพือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนด “นโยบาย” 

ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกนิ 5 บริษทั กรรมการ

บริษทัฯ ทัง 10 ท่าน ไม่มีท่านใดทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนเกนิ 5 บริษทั ซึงเป็นการ

แสดงใหเ้ห็นว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกนิ

กว่านโยบายทีกาํหนดไว ้  

 

 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของผูบ้ริหารระดบัสูง โดย

กาํหนดใหก้อ่นทีผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหาร

ทราบเพือพิจารณาอนุมติั   ทงันี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัทีดาํเนินธุรกจิสภาพอย่างเดียวกบับริษทัฯ หรือ

เป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษทัฯ 

 

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ อย่าง

โปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “3. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” 
 

5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปีทผ่ีานมา 

5.5.1) การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศันแ์ละพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน โดยได้เปิดเผยเรืองดังกล่าวไวภ้ายใต้

หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรือง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 

เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร” 

 

การติดตามดูแลในเรืองจริยธรรมทางธุรกจิ 

 

บริษทัฯ ไดมี้การสือสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกจิผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทังบริษทัฯ ยงั

ไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน ทีจะต้องรับทราบ  

และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทาง

ธุรกจิ เป็นหนา้ทีของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั  ทีจะตอ้งทาํการสอดส่องดูแล   รวมถึงใหค้าํแนะนาํและ

คาํปรึกษาในกรณีทีประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเกยีวกบัจริยธรรมทางธุรกจิทีไม่ได้กาํหนด

ไว ้  โดยคาํแนะนาํดงักล่าวจะตอ้งอยู่บนพืนฐานของกฎหมาย  ไม่ขัดต่อนโยบาย  หรือจริยธรรมทางธุรกจิ

ของบริษทัฯ   และจะตอ้งไม่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสียของบริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากนีทางบริษทัฯ ยงัมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกจิใหมี้ความเหมาะสม

และทนัสมยัอยู่เสมอ 

 

ในกรณีทีปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกจิ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามสมควรแกก่รณี

เพือใหมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินงานทีถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทงันีผูที้กระทาํผิดจะถูกพิจารณาทาง

วินยั และยงัอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัขดัต่อกฎหมาย 
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อนึง ทางบริษทัฯ ยงัมีอีกช่องทางหนึงในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกยีวกบัการ

กระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดย

บริษทัฯ ไดก้าํหนดขนัตอนและวิธีการแจง้เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ตามรายละเอียด

ในหวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกจิ” ภายใตเ้รือง ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้

แจ้งเบาะแส” 
 

นอกจากนนั เพือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ

สอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของกลุ่มบริษทัสามารถ   บริษทัฯ  จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรือง

จริยธรรมธุรกจิ  เพือให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสามารถทาํการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรม

ธุรกจิทีกลุ่มบริษทัสามารถ  กาํหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 17 หวัขอ้ ดงันี  

1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

4. จรรยาบรรณของพนกังาน 

5. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

6. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 

7. นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี 

8. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

9. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

10. นโยบายการฟอกเงิน 

11. นโยบายดา้นภาษ ี

12. นโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 

13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

15. ความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม 

16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

17. นโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

 

 จากผลการประเมินดงักล่าวในภาพรวมทงั 17 หวัขอ้ อยู่ในระดับทดีีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 99.88 
 

5.5.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดและทบทวนให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกจิ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ 

และงบประมาณทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดให้แก่

กจิการและความมนัคงสูงสุดใหแ้กผู่ถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชนแ์กต่นเองหรือแกผู่ห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขัดแยง้หรือแข่งขันกบัผลประโยชน์

ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยึดหลักจริยธรรมทีดี ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตยสุ์จริต ทังนีให้

รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกจิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผล รวมทงัมีการติดตามการ

ดําเนินการในเรืองดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสมําเสมอในทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ   
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ทังนี บริษทัฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ รวมทังนโยบายการกาํกบัดูแล

กจิการ นโยบายการบริหารความเสียง และจริยธรรมธุรกจิไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.samartcorp.com 

และได้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าที

สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดยึ้ดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การสือสารวิสัยทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ ให้พนักงานทุกคน ใน

องคก์รไดรั้บทราบและเขา้ใจ เพือขับเคลือนธุรกจิไปในทิศทางเดียวกนั โดยการจัดประชุมผูบ้ริหารระดับ

ผูจ้ัดการขึนไปปีละ 2 ครัง และสือสารกบัพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสือต่างๆ เช่น e-mail ภายใน

บริษทัฯ ภาพพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไวต้ามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ลิฟท์ของบริษทัฯ และสือ

ออนไลนอื์นๆ ภายในบริษทัฯ 

5.5.3) การแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย  

เพือกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกจิการให้เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คณะ 

กรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ และช่วยแบ่ง

เบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรืองต่างๆ ทีสําคัญต่อบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ มีทงัหมด 6 คณะ ดงันี 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริหาร   

- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- คณะกรรมการบริหารความเสียง 

- คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 
 

สาํหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไวใ้น

หวัขอ้ “2. คณะกรรมการชุดย่อย”  นอกจากนนั คณะกรรมการยงัได้กาํหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการ

ชุดย่อย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
 

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีทีประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทฯ อยู่ในทีประชุม ให้รองประธาน

กรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัฯ 

หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนนัหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได้ ให้กรรมการบริษทัฯ ซึงมาประชุม

เลือกกรรมการบริษทัฯ คนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม  
 

บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 
 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษทัฯ คนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การ

วินิจฉยัชีขาดของทีประชุมใหถื้อเอาเสียงข้างมาก กรรมการทีมีส่วนได้เสียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ทังนี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออก

เสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 
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3. คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติม

ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะจัดส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการ

เขา้ร่วมประชุมได ้ซึงในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตาม

ผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 

5 วนัทาํการกอ่นวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือใหค้ณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลกอ่น

เขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แกก่รรมการไม่

นอ้ยกว่า 7 วนักอ่นวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนัน หากกรรมการท่านใด

ประสงค์ทีจะเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมกส็ามารถกระทาํได้ โดยการแจ้งล่วงหน้ากอ่นวนั

ประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิมเติมในทีประชุมในวาระเรืองอืน  ๆ

 

ทงันี ในการประชุมแต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการ

ประชุมทงัสิน  7  ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 
ดํารงตําแหน่ง

กรรมการตังแต่ 

วาระการ

ดํารง

ตําแหน่ง 

(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม

ประชุม  

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.   ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์

2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 

3.   นายเสรี   สุขสถาพร 

4.   นางศิริเพญ็    วิไลลกัษณ ์

5.   นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ ์

6.   นายวฒันช์ยั    วิไลลกัษณ ์

7.   นายศิริชยั    รัศมีจนัทร์ 

8.   นายปริญญา    ไววฒันา 

9.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์

10.นายธีระชยั         พงศพ์นางาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2551 

เมษายน  2551 

กุมภาพนัธ์ 2542 

กุมภาพนัธ์ 2536 

กุมภาพนัธ์ 2536 

กุมภาพนัธ์ 2536 

กุมภาพนัธ์ 2539 

เมษายน  2553 

เมษายน  2559 

พฤศจิกายน2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-8 

11-8 

20-11 

26-10 

26-10 

26-10 

23-10 

9-8 

3-8 

1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

    5/7(1) (2) 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี  2561 และผลการ

ดาํเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2562 

- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ 

- รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

สาํหรับปี 2561 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ผลการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  

ประจาํปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ  ประจาํปี 

2561  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร  และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

- พิจารณาใหค้วามเห็นสาํหรับวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 ทุกวาระกอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

- พิจารณาการแต่งตงักรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  

- พิจารณาอตัราการขึนเงินเดือน  ประจาํปี  2563  การกาํหนด

โบนสั  ประจาํปี 2562  และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 

2563 

- พิจารณาการประกนัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที

ของบริษทัฯ 

- พิจารณาทบทวน/แกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรม

ธุรกจิ และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
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รายชือคณะกรรมการ 
ดํารงตําแหน่ง

กรรมการตังแต่ 

วาระการ

ดํารง

ตําแหน่ง 

(ปี-เดือน) 

การเข้าร่วม

ประชุม  

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

 - พิจารณาอนุมติัวิสัยทศัน ์ พนัธกจิ  รวมทงัแผนการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

- พิจารณาเรืองการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง 

คาํถามเกยีวกบับริษทัฯ ล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย 

ผูถื้อหุน้รายย่อย 

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีมีการเปลียนแปลงจากการประชุมครัง

กอ่น 

- พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อย  

- การแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ   

บริษทัย่อย 

- พิจารณาอนุมติัการเลือกตงัประธานกรรมการบริษทัฯ 

- พิจารณาอนุมติัการจ่ายบาํเหน็จใหแ้กก่รรมการบริษทัฯ 

- พิจารณาอนุมัติแผนการนาํบริษทั สามารถ ทรานส์โซลูชั น 

จาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- พิจารณาอนุมติัการลงทุนในธุรกจิใหม่ 

- พิจารณาอนุมติัการเปลียนแปลงวิธีคาํนวณอัตราดอกเบียเงิน

กูยื้มระหว่างกนัของกลุ่มบริษทัสามารถ 

- พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

และแกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 

รวมทงักฎบตัรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิ ธีก ารในการสรรหา

กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

- พิจารณากาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 

2563 

  หมายเหต ุ     (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 

    (2)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในประเทศ 

 

ทงันีไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมทงัให้

คณะกรรมการและผูที้เกยีวขอ้งตรวจสอบได ้ 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทงัสิน 4  ครัง ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.  นายประดงั    ปรีชญางกูร 

2.  ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์  

3.  นายเสรี     สุขสถาพร 

 

4/4 

4/4 

4/4 

 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน 

     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน

รวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ประจาํปี 2562  โดยไดส้อบทานประเด็นที

เป็นสาระสาํคญัร่วมกบัผูส้อบบญัชี  เพือใหม้นัใจว่าการจดัทาํงบการเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้และ

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป   

2. สอบทานรายการทเีกยีวโยงกัน หรือรายการทีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย   เพือให้มันใจว่ามีกระบวนการ

พิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

3. สอบทานการปฏบัิติตามกฎหมาย และข้อกาํหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบทานและกาํกบัการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและข้อกาํหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (ตลท.) รวมทงักฎหมายอืนทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

4. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน  ตลอดจนติดตามและสอบทาน ให้ฝ่ายจัดการได้

ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนือง  เพือป้องกนัมิให้เกดิเหตุการณ์ซําขึน

อีก 

5. สอบทานการปฏบัิติงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการปฎิบติังานตรวจสอบภายใน และได้

พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  รวมทังประเมินผลการ

ปฏิบติังานของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและ

ใหค้วามเห็นชอบอตัรากาํลัง และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2562  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  

ความสามารถ  ความพร้อมและความเพียงพอของจาํนวนบุคลากร  รวมถึง

ความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของคณะ

กรรมการฯ  เป็นประจาํทุกปี โดยการประเมินตนเองตามแนวทางของก.ล.ต.  

ตลท. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้มันใจว่าได้ปฏิบัติงาน

ตามหนา้ทีและความรับผิดชอบทีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   

8. ทบทวน ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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3) คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทงัสิน 11  ครัง  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.  นายเจริญรัฐ        วิไลลกัษณ ์

2.  นายวฒันช์ยั        วิไลลกัษณ ์

3.  นายจง                  ดิลกสมบติั 

4. นายธนานนัท ์       วิไลลกัษณ ์

5. นายธีระชยั                พงศพ์นางาม   
6. นางผ่องศรี               สลกัเพชร   
7. นางสาวกนกวรรณ    จนัทร์สว่างภูวนะ  
8. นางสาวโชติกา          กาํลูนเวสารัช  

 

11/11 

  10/11(1) 

  10/11(1) 

     8/11(1)(2) 

  10/11(1) 

11/11 

  10/11(2) 

11/11 

- พิจารณาแผนการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ขปัญหาของแต่ละสายธุรกจิ

เป็นประจาํทุกไตรมาส 

- ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีกาํหนด

ไว ้เป็นรายเดือน  

- พิจารณาเรืองการลงทุน และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

กอ่นนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 

- พิจารณาอตัราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2563  การกาํหนดโบนัสประจาํปี 

2562 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจาํปี 2563  สําหรับพนักงาน และ

ผู ้บ ริหารของบริษัท ฯ เพือเสนอคณะก รรมการสรรหาแ ละกาํหนด

ค่าตอบแทนพิจารณา 

- พิจารณาอนุมติัอตัราการจา้งงาน  และการปรับตาํแหน่งพนกังาน  

 หมายเหต ุ   (1)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 

  (2)  ติดภารกิจของบริษัทฯ ในประเทศ 

 

4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ในปี 2562  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ มีการประชุมทงัสิน  2  ครัง  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.   นายเสรี   สุขสถาพร 

2.   นายประดงั    ปรีชญางกูร 

3.   นายศิริชยั      รัศมีจนัทร์ 

4.  นายปริญญา   ไววฒันา 

 

 

 

 

 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

 

 

- รับทราบเรืองการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่งคาํถามเกยีวกบั 

บริษทัฯ ล่วงหนา้กอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย ประจาํปี 2562 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทัฯ ประจาํปี 2561 

- พิจารณาแกไ้ข/ทบทวน นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรมธุรกจิ และ

กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย รวมทงัพิจารณากฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ 

- พิจารณาอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการ  ประจาํปี 2561 

- พิจารณาอนุมติัการกาํกบัดูแลกจิการ ทีใชเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 2561 

- รับทราบการรายงานการได้มาหรือจาํหน่ายหลักทรัพย ์(แบบ 246-2) ทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

- รับทราบผลการประเมินการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 

2562 

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

- พิจ ารณาหลัก เก ณ ฑ์ก ารป ระ เมินตนเอ งขอ งคณะก รรมก ารบ ริษัท ฯ 
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รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  และเลขานุการบริษัทฯ 

ประจาํปี 2562 

- พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี และแกไ้ขนโยบาย

การกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ รวมทงักฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ  และ

คณะกรรมการชุดย่อย 

- ดูแลใหมี้การจัดประชุมระหว่างกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดย

ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพือเปิดโอกาสใหก้รรมการทีไม่ใช่

ผูบ้ริหาร ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 
 

5)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทังสิน 3  ครัง ซึงสามารถสรุปได้

ดงันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1.  ดร. ทองฉตัร    หงศล์ดารมภ ์

2.  นายประดงั    ปรีชญางกูร 

3.  นายเสรี    สุขสถาพร 

 

3/3 

3/3 

3/3 

 

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ทีถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

- การสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

- พิจารณาการสรรหา คดัเลือก บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ทีลาออก 

- พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

- พิจารณาอัตราการขึนเงินเดือนประจาํปี 2563  การกาํหนดโบนัสประจาํปี   

2562 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2563 

- พิจารณาการอนุมติัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 
 

6) คณะกรรมการบริหารความเสียง    

ในปี 2562  คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชุมทงัสิน 3 ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
 

รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม 

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1. นายเจริญรัฐ    วิไลลกัษณ ์

2.   นายวฒันช์ยั    วิไลลกัษณ ์ 

3.   นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ์  
4.   นายธีระชยั           พงศพ์นางาม 

3/3 

3/3 

3/3 

3/3 

 

- พิจารณาแผนบริหารความเสียง ในปี 2562  ทีฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัด

ระดบัความเสียง  และพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ หรือลด

โอกาสทีจะเกดิขึนในอนาคต  เพือใหแ้ผนการบริหารความเสียงสอดคล้องกบั

แผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 
- ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสียงทีฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ กาํหนดไว ้ เพือให้มันใจว่าบริษทัฯ มีการบริหารจัดการ

ความเสียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
- ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั 



19 

 

7) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีการประชุมทงัสิน 2 ครัง   ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

รายชือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วม 

ประชุม 

(ครัง) 

สรุปสาระสําคญัทพีิจารณา 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์

2. นายจง       ดิลกสมบติั 

3. นายธนานนัท ์      วิไลลกัษณ์  

4. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์

5. นายธีระชยั               พงศพ์นางาม 

6. นางผ่องศรี               สลกัเพชร 

7. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สว่างภูวนะ 

 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

 

- พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยั งยืน 

ประจาํปี 2562 เพือนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข ซึง

จะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน และเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้ดี

ยิ งขึน 

- พิจารณาทบทวนนโยบายพฒันาเพือความยงัยืนและหน้าทีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

- พิจารณาและติดตามผลการดาํเนินกจิกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ

กลุ่มบริษทัสามารถ ประจาํปี 2562 

- จดัทาํรายงานการทาํหนา้ทีของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนในรอบปี

ทีผ่านมาเพือเสนอต่อผูถื้อหุน้และเปิดเผยเรืองดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

2562 

     

คณะกรรมการชุดย่อย ไดมี้การประชุมอย่างสมาํเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณา 

 

การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการทไีม่ใช่ผู้บริหาร 
 

ในปี  2562  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหว่างกนัเองของกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กอ่น

หรือหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง  โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร  เพือเปิด

โอกาสใหก้รรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  ไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการของบริษทัฯ 

 

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนักงาน 

เพือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  (สามารถดูรายละเอียดเรืองความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ได้ทีหัวข้อ “1.2 

จริยธรรมธุรกจิ”) 

 

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน”) 
 

5.8) การบริหารความเสียง 
 

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน”) 
 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

  

 



20 

 

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทังคณะ  

ประจาํปี 2562  เพือมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลักการ

กาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

บริษทัฯ ซึงแบบประเมินไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ครังที  7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล    ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการ  

 การทาํหนา้ทีของกรรมการ 

 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทังคณะ ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดย

กรรมการบริษทัฯ ทงั 10 ท่าน  ในภาพรวมทงั 6 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 93.99 
 

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

รายบุคคล  ประจาํปี 2562 เพือใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ เป็น

รายบุคคลอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษทัฯ

ซึงแบบประเมินดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ครังที  7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล  ซึงแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การพฒันาตนเอง 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดย

กรรมการบริษทัฯ ทงั 10 ท่าน  ในภาพรวมทงั 4 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 97.50 

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเองในรอบปีทีผ่านมา ว่ามีการปฏิบติัตาม

แนวทางการปฏิบติัทีดีหรือไม่  และมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลดังกล่าว โดย

บริษทัฯ ไดน้าํแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพยฯ์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ  ซึงแบบประเมิน

ไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  7/2562  

เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562   และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบักรรมการตรวจสอบเพือการ

ประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การพฒันาและการฝึกอบรม 
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 กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี  2562  ทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทัง 3 

ท่าน  ในภาพรวมทงั 6 หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม คิดเป็นร้อยละ 92.69 
 

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 

2562 ได้แก ่คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยั งยืน เพือนําผลการ

ประเมินทีได้ไปพฒันาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน  และ

เป็นไปตามหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้นาํแบบ

ประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริษทัฯ ซึงแบบประเมินได้รับการอนุมัติ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที  7/2562  เมือวันที  13 

พฤศจิกายน 2562    และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บักรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ 

 บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การพฒันาและการฝึกอบรม 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีทีผ่านมา ในภาพรวมทงั 4 หวัขอ้ เป็นดงันี  

1. คณะกรรมการบริหาร  ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 96.71 

2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยยีม  คิดเป็นร้อยละ 96.25 

4. คณะกรรมการบริหารความเสียง   ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีเยยีม  คิดเป็นร้อยละ 97.99 

5. คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน   ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 89.88 
 

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

ประจาํปี 2562  เพือนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยใชแ้บบประเมินทีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง 7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  

และไดมี้การจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมิน

จะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
 

 ความเป็นผูน้าํ 

 การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ ์

 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 

 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 

 การสืบทอดตาํแหน่ง 

 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 การกาํกบัดูแลกจิการทีดี และจรรยาบรรณธุรกจิ 
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ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทังหมด  9 

ท่านในภาพรวมทงั  9  หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 98.24 
 

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ 

เพือใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน   จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษทัฯ

ดว้ย  โดยใชแ้บบประเมินทีไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ครังที 7/2562  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2562  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือการประเมินผล ซึงในแบบประเมินจะครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

 ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ  

 การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ   

 การติดต่อและประสานงาน 

 การจดัเกบ็เอกสาร 

 การจดัประชุม 

 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ผลการประเมินเลขานุการบริษทัฯ   ในรอบปีทีผ่านมา ซึงประเมินโดยกรรมการบริษทัฯ ทงัหมด  10  ท่าน  ใน

ภาพรวมทงั  6  หวัขอ้ ถือว่าอยู่ในระดบั ดีเยียม  คิดเป็นร้อยละ 98.36 
 

5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
 

การพัฒนากรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ  เพือให้ได้รับทราบข้อมูลที

จาํเป็นอย่างเพียงพอกอ่นการปฏิบติัหนา้ที  โดยจดัใหมี้คู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติั

หนา้ทีของกรรมการใหม่ เพือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ  โดยมีเลขานุการบริษทัฯ เป็นผู ้

ประสานงานในเรืองต่างๆ ดงันี 

 เรืองทีควรทราบ :   ลกัษณะธุรกจิ  โครงสร้างธุรกจิ  โครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที  กฎหมายทีควร

ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ   

 ความรู้ทวัไปของธุรกจิ :  แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกจิและการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 

 จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  เพือ

สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ 
 

นอกจากนนัเพือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ   บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้กรรมการ     

ทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกยีวกบักฎหมาย 

กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสียง และสภาพแวดลอ้มทีเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทังได้รับทราบข้อมูลทีเป็น

ปัจจุบันอย่างสมาํเสมอ    ทังนี กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทีเกยีวข้องกบักรรมการซึงจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   รวมทังหลักสูตรอืนๆ ทีเกยีวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ   

ซึงกรรมการบริษทัฯ  4  ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP  กรรมการ  3  ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยมี

กรรมการ 3 ท่าน ผ่านการอบรมทงัหลกัสูตร DCP และ หลกัสูตร DAP  โดยในแต่ละปีบริษทัฯ จะนาํส่งหลักสูตรการ

อบรมทีจดัโดยสถาบนัต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการเพือพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมแต่ละหลกัสูตรตามความตอ้งการของ

กรรมการ  
 

ซึงในปี 2562  มีกรรมการไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ เพิมเติม ดงันี 
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  กรรมการ หลกัสูตรอบรม 

1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์   

 

 หลกัสูตรสือสุขภาพ รุ่นที 2 (สส.2) จากราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ส.ค.2562 - มี.ค. 2563 

2. นายวฒันช์ยั วิไลลกัษณ ์ หลกัสูตร ToPCATS รุ่นที 1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2562 
 

การพัฒนาผู้บริหาร 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพือพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั

การเพิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน อีกทงัเป็น

การเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพ

และส่งเสริมธุรกจิทุกสายธุรกจิของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกจิทีดาํเนินการ

ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

(สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกยีวกบัการอบรมของผูบ้ริหาร  ไดใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ภายใตเ้รือง 

“บุคลากร”) 

1.2 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินธุรกจิและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ   โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรม

ธุรกจิ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใหยึ้ดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานด้วยความซือสัตย ์สุจริต 

และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทังครอบคลุมในเรืองของการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการ

ระหว่างกนั การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกจิอย่างเคร่งครัด ตงัแต่ปี 2548  ทงัภาษาไทย

และภาษาองักฤษ  รวมทงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพือใหพ้นกังานบริษทัฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึง

หลกัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  ซึงได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกจิเป็นประจาํทุกปี  โดยฉบับทีใช้อยู่ใน

ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เมือวนัที  13 พฤศจิกายน  2562  ซึงสาระสาํคัญทีปรับปรุงใน

จริยธรรมธุรกจิฉบับปัจจุบัน ได้แก ่การแกไ้ขเพิมเติมจริยธรรมธุรกจิ หัวข้อ แนวปฎิบัติในการดาํเนินการเกยีวกบัการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ขอ้ 4. การรายงานและช่องทางการรายงาน  และเพิมหัวข้อบทลงโทษ โดยในจริยธรรมธุรกจิ

ของบริษทัฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ดงันี 
 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังาน 

เพือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี 
 

1. หลีกเลียงการทาํรายการทีเกยีวโยงกบัตนเองทีอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

2. กรณีทีกรรมการหรือพนกังานไดมี้การทาํรายการทีเกยีวโยงกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการเสมือนกบับริษทัฯ

ไดก้ระทาํกบับุคคลภายนอก ซึงกรรมการหรือพนกังานผูน้นัจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลทีไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรืองการ

ทาํธุรกจิทีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือทาํธุรกจิทีเกยีวเนือง 

4. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชนข์องตนในการซือขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ข้อมูลภายในแกบุ่คคลอืน เพือ

ประโยชนใ์นการซือขายหุน้ของบริษทัฯ 

5. ระหว่างทีปฏิบติังานใหบ้ริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้  พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลทีถือ

ว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ เพือประโยชนแ์กผู่ใ้ดทังสิน  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การ

ปฏิบติังาน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงานในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 
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โดยหากมีรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน  บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนักงาน  

และผูที้เกยีวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือรับทราบถึงรายการทีมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์รายการทีเกยีวโยงกนั  ซึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง   

รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคาและเงือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจําเป็นไวใ้นรายงาน

ประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน โดยการพิจารณาสาํหรับรายการทีเกยีวโยงกนั กรรมการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะต้องไม่อยู่ใน

ทีประชุมเพือร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทงัในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ ทงันี รายการที

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ ทีเกดิขึนในปี 2562 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั” 
 

  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม    

โดยมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  เช่น  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง

ลงคะแนน  สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร  สิทธิในการ

เสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน 

และนโยบายการบริหารงานทีสาํคญัๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สมาํเสมอและทนัเวลา  โดยสิทธิทีผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ไดรั้บ ไดแ้สดงไวใ้น  “หมวดท ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” 
 

  นโยบายการปฏบัิติต่อพนักงาน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริษทัฯ เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 

การแต่งตงั โยกยา้ย และสวสัดิการทีเหมาะสม  อาทิ   การจดัใหมี้พยาบาลอยู่ประจาํหอ้งพยาบาลตลอดทุกวนัทีอาคาร

สาํนกังานของบริษทัฯ   โดยจะมีแพทยเ์ข้ามาเพือตรวจรักษาพนักงานทีเจ็บป่วยสัปดาห์ละ  2  วนั  รวมทังจัดให้มี

สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแกพ่นกังาน (กรณีผูป่้วยนอก) ทีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทังของรัฐบาล

และเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน  ทังนี ในปี  2562  มียอด

จาํนวนเงินทีพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวรวมเป็นเงินทงัสินจาํนวน 3.96 ล้าน

บาท    อีกทงับริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม (กรณีผูป่้วยใน) ให้กบัพนักงานของบริษทัฯ  ผ่านบริษทั 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) อีกด้วย   นอกจากนันบริษทัฯ ยังจัดให้มีการประกนัชีวิตหมู่ให้กบั

พนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี   การตรวจสุขภาพประจําปี    กองทุนสํารองเลียงชีพเพือเป็น

หลกัประกนัความมนัคงในชีวิตการทาํงานโดยใชชื้อกองทุนว่า “กองทนุสํารองเลยีงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึงจด

ทะเบียนแล้ว”   มีประกนัสังคมให้กบัพนักงาน  เงินกูยื้มกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บป่วย   เงินช่วยเหลือกรณี

พนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกก่รรม มีการเยียมไขพ้นักงาน เยียมพนักงานคลอดบุตร    การจัดให้มีสถานที

ออกกาํลงักาย (Fitness)  รวมทงัส่วนลดในการซือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นตน้   
 

บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสมาํเสมอในทุกระดับ ทังการจัด

อบรมภายในบริษทัฯ  การอบรมผ่านระบบ e-learning  การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ  (สามารถดู

รายละเอียดเพิมเติมเกยีวกบัการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “ โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรือง “บุคลากร”)   

รวมทงับริษทัฯ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแกพ่นกังาน  เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และทกัษะใหก้บัพนกังาน 

 

รวมทงับริษทัฯ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแกพ่นกังาน  เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และทกัษะใหก้บัพนกังาน 

โดยในปี 2562  บริษทัฯ  ไดม้อบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แกพ่นักงานของบริษทัฯ จาํนวน 1 ทุน ได้แก ่

ทุนการศึกษาในสาขา Cyber Security มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร จาํนวน 1 ทุน 
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      นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน 
 

1. บริษทัฯ จะมุ่งมนั พฒันา และสร้างสรรค ์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการดา้นความปลอดภยัทุกวิถีทางเพือให้เกดิความปลอดภัยแกชี่วิต และสุขภาพอนามัยของ

พนกังาน 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพือควบคุมและป้องกนัการสูญเสียอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอัน

เนืองจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทงัการส่งเสริมและ

สร้างจิตสาํนึกในการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

4. บริษทัฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการตามข้อกาํหนดของ

กฎหมาย โดยมุ่งมันในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย และ

สุขอนามยัของพนกังาน 

5. บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน เป็นสิงสาํคญัยิง เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  และพนกังานทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

นอกจากนนับริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดงันี 

1. แต่งตงัเจา้หนา้ทีความปลอดภยัและผูที้เกยีวขอ้งทุกระดับ เพือรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั มีความรู้ จิตสาํนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกนั เช่น จดัให้มีการอบรมและปลูก

จิตสาํนึกพนกังาน  ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน รวมทังการอบรมด้าน

สุขภาพ โดยจดัสัปดาหสุ์ขภาพ และจดัสัปดาหค์วามปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้  

3. กาํหนดการซ้อมอพยพกรณีเกดิอคัคีภยัเป็นประจาํทุกปี พร้อมกาํหนดจุดรวมพลในทุกสาํนกังาน 

4. การใชร้ะบบสแกนลายนิวมือเขา้-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูมี้สิทธิเข้า-ออก เพือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของ พนกังานและบริษทัฯ 

5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล  บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทยเ์บืองต้นในทุก

สาํนกังาน 

6. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 

7. จดัใหมี้สถานทีออกกาํลงักาย Fitness Center และส่งเสริมใหมี้การแข่งกฬีาทงัภายในและภายนอกบริษทัฯ  เพือ

ส่งเสริมสุขภาพของพนกังาน 
     

    ข้อมูลสถิติการเกดิอบัุติเหตุจากการทาํงานในปี 2562  ในกลุ่มบริษัทสามารถ 
 

สายธุรกจิ จํานวนครังการเกดิอบัุติเหตจุนถึงขันหยุดงานในปี 2562 

1. ICT Solution and Service ไม่มี 

2. Digital ไม่มี 

3. Call Center ไม่มี 

4. Utilities and Transportations ไม่มี 

5. Technology Related Services ไม่มี 

 

ทังนี  บริษทัฯ ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความประพฤติทีดีและจรรยาบรรณของ

พนกังาน โดยผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่   คู่มือพนกังาน   HR Website (www.samarthre.com)  ซึงจรรยาบรรณ

ดงักล่าวกไ็ดถู้กบนัทึกไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทาํงานของบริษทัฯ เพือถือปฏิบัติ โดยบริษทัฯได้เปิดเผย

จรรยาบรรณของพนักงานไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com) 
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  นโยบายการปฏบัิติต่อลูกค้า 

 

บริษทัมีนโยบายใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมนัใจอย่างต่อเนืองให้กบัลูกค้า  และได้

กาํหนดแนวทางปฏิบติัเรืองดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของบริษทั  โดยมุ่งมันทีจะจัดหา  พฒันา  และผลิตสินค้าและ

บริการของบริษทัให้มีคุณภาพ  และมีความทันสมัยอยู่เสมอในราคาทีเป็นธรรม เพือสนองความต้องการของลูกค้า 

รวมทงัการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล  โดย

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์และปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เพือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิงขึน 

อาทิ 

- บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หบ้ริการแบบบูรณาการครบวงจรใหก้บักลุ่มลูกคา้องคก์รธุรกจิ เพือบริการ

แกลู่กคา้ปลายทาง และหน่วยงานภาครัฐเพือใหบ้ริการต่อผูใ้ชง้าน โดยมีการจดัตงัศูนยบ์ริการทวัประเทศ ซึงอยู่ในความ

ดูแลของบริษทั สามารถคอมมิวนิเคชนั เซอร์วิส จาํกดั เพือความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่

ลูกคา้ทางดา้นเทคโนโลยีสือสาร สารสนเทศ และดิจิทลั ดว้ยศูนยบ์ริการรวมทงัสิน จาํนวน 30 แห่งครอบคลุมทัว

ประเทศ และบริการจากศูนย ์Network Operation Center (NOC) ทีใหบ้ริการรับแจง้และวิเคราะหเ์หตุขดัขอ้งใหก้บั

ลูกคา้ตลอด 24 ชวัโมง นอกจากนี ยงัคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 เพือการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานทีมี

คุณภาพใหก้บัลูกคา้ 

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั น เซอร์วิส จ ํากดั ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและ

ประสิทธิภาพงานบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใหร้ะบบงานได้รับความเชือมันของลูกค้ายิ งขึน รวมถึง

การรักษาและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐาน ISO 9001 เพือให้ลูกค้าได้รับงานและบริการทีมี

คุณภาพสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

- บริษทั สามารถคอมเทค จาํกดั โดยหน่วยงานบริหารการปฏิบัติการสนามบิน (Airport Operation Management) 

ไดรั้บมาตรฐาน ISO 20000 ดา้นการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ

ยกระดบัคุณภาพบริการ เช่น การใหบ้ริการระบบตรวจสอบและคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กบับริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) อนัจะส่งผลในการเพิมความเชือมนัและความพึงพอใจให้กบัลูกค้า นอกจากนี

บริษทัยงัมีนโยบายรักษาคุณภาพการใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ISO 9001 และดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงาน

ตามมาตรฐาน CMMI  Level 3  

- บริษทั สามารถ อินโฟเนต จาํกดั ไดย้กระดบัความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ

ลูกคา้ผ่านระบบ CRM และเพิมทักษะความชาํนาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล รวมถึง

เพิมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย เพือรองรับการใช้งานทีเพิมขึนและยกระดับความ

ปลอดภยัใหก้บัลูกคา้  

- บริษทั เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัคงเนน้การพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน สําหรับผลิตภัณฑห์ลัก เช่น 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์และยงัมีการจดัอบรมพนกังานเป็นการภายใน เพือ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทาํให้พนักงานมีศักยภาพในการสนับสนุนงานและพฒันาปรับปรุง

คุณภาพระบบงานทงัในส่วนทีเป็นผลิตภณัฑห์ลกั และงานทีส่งมอบและใหบ้ริการกบัลูกคา้  

- บริษทั สมาร์ทเทอร์แวร์ จาํกดั พฒันาซอฟตแ์วร์ระบบงานทีมีคุณภาพ โดยบริษทัไดม้าตรฐาน CMMI Level 3 และ

มีการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนือง 

- บริษทั ซีเคียวอินโฟ จํากดั ได้ยกระดับการให้บริการศูนย์เฝ้าระวงัไซเบอร์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 ทีเป็นมาตรฐานดา้นการบริหารจัดการความมันคงปลอดภัย เพือเสริมสร้างความมันใจใน

บริการศูนยเ์ฝ้าระวงัภยัไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center) ใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

- บริษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั ได้พฒันาสืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีจุดเด่นในการนาํเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และ

พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัองคก์รธุรกจิชนันาํต่างๆ โดยไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร

ทงัในส่วนนกัออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทาํใหก้ารออกแบบสือ ซึงรวมถึงสือการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิงขึน รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึงเป็นกระบวนการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ใหมี้คุณภาพ ทาํใหก้ารส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นทีพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี ยงัมีการ

พฒันาสือและแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์สือสารพกพา เพือเพิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทีตอ้งการ 
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- บริษทั พอสเน็ท จาํกดั ได้พฒันา Posnet e-Receipt Platform (PRP) ซึงเป็นระบบทีรองรับการใช้งาน Electronic 

Slip และ Electronic Signature ทาํใหส้ามารถจดัเกบ็ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพือให้ธนาคารและร้านค้าผูใ้ช้งาน

ประหยดัค่าใช้จ่ายม้วนกระดาษสําหรับพิมพ ์Sales Slip ได้มาก และช่วยให้การสืบค้นรายการขายทาํได้ง่ายและ

รวดเร็วขึน รวมถึงมีระบบรายงานยอดขายและสินคา้คงคลงั (Inventory) ทีช่วยเพิมความสะดวกใหก้บัร้านคา้ 

- บริษทั พอร์ทลัเน็ท จาํกดั ไดข้ยายองคค์วามรู้ของพนกังานใหค้รอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ 

Run SAP Like a Factory อีกทงั ยงัไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ทีจาํเป็นอย่างต่อเนือง จน

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษทั SAP และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารโครงการจาก Project 

Management Institute (PMI) เพือใหม้นัใจไดว้่าบุคลากรของบริษทัสามารถใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐานสากล 

 

  นโยบายการปฏบัิติต่อคู่ค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายทีจะปฏิบติักบัคู่คา้ซึงถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความสาํเร็จทางธุรกจิทีสาํคญัประการหนึงด้วย

ความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชนร่์วมกนั และได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติเรืองดังกล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิ

ของบริษัทฯ  โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน  มีการพัฒนาและรักษา

สัมพนัธภาพทียงัยืนกบัคู่ค้าและคู่สัญญา เยียมเยียนคู่ค้าอย่างสมาํเสมอ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น และมีความ

เชือถือซึงกนัและกนัไม่รับผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทาํการโฆษณาทีเป็น

เท็จ หรือหลอกลวงใหคู่้คา้เข้าใจผิด  หลีกเลียงการซือสินค้าและ/หรือบริการกบัคู่ค้าทีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และติดตามข่าวสารว่ามีคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   

หรือไม่ หากพบว่าคู่คา้มีพฤติกรรมดงักล่าวบริษทัฯ จะหลีกเลียงการซือสินคา้  และ/หรือบริการกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรม

ดงักล่าวอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทังนี บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการ

คดัเลือกคู่คา้ทีมีมาตรฐานเพือเขา้ไปในทะเบียนผูข้าย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคากอ่นการ

สั งซือ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ทีมีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทัง ISO 9001 และ 

CMMI ทงันีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายไม่กระทาํการทุจริต รีดไถ ยกัยอก หรือปล่อยใหเ้กดิการกระทาํดงักล่าว รวมทังคู่ค้า

ตอ้งไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิงตอบแทนใด  ๆทีผิดกฎหมายจากบริษทัฯ นอกจากนีคู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกาํนัล

หรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แกพ่นักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกบัคู่ค้า นโยบาย

ดงักล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ริหารภายใตเ้อกสารและรายการประกอบ ทังยงัได้รับการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบที

เป็นกลางทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

 

  นโยบายการปฏบัิติต่อเจ้าหน ี

บริษทัฯ ยึดมนัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมีหลกัการและวินัย เพือสร้างความเชือถือให้กบัเจ้าหนี  โดยบริษทัฯ ปฏิบัติ

ตามสัญญา ขอ้ตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกบัเจา้หนีไวอ้ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั  หากเกดิกรณีที

ไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขแห่งสัญญาทีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีแนวโนม้ทีจะไม่สามารถชาํระหนี หรือมีปัญหาทาง

การเงิน  บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีทราบล่วงหนา้เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  กาํหนดแผนการแกไ้ข

ปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา 

โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร รับทราบอย่างสมาํเสมอการพิจารณาแกไ้ขปัญหาทางการเงินของ

บริษทัอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 

  นโยบายการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บริษทัฯ มีนโยบายทีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันทีเป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี 

และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรืองดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ โดยไม่แสวงหาขอ้มูลทีเป็นความลบัของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการทีไม่สุจริต ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทาํการสิงใดในทาง

ลบัต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหไ้ดรั้บผลกระทบในเชิงลบ อนัเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แกบ่ริษทัฯ และไม่กระทาํการ

ใดๆ ทีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น หรือคู่แข่งทางการคา้  
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  นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ทีอาจ

เกดิขึนจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ บริษทัย่อย

และบริษทัร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ 

เพือใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทงันี รายละเอียดเกยีวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ

ในการดาํเนินการเกยีวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในปีทีผ่านมา ได้เปิดเผยไวใ้น

เรือง “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน” 

 

  นโยบายการฟอกเงิน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญั และยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการฟอกเงิน โดยบริษทัฯ

จะยึดมนัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดด้านกฎระเบียบเกยีวกบัพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติมอย่างเคร่งครัด 

 

  นโยบายด้านภาษี 
 

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดา้นภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีกาํหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ดงันี 

1. วางแผนและบริหารจดัการดา้นภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด 

2. ดาํเนินการนาํส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  

3. ดาํเนินการใหมี้การประเมินความเสียง ทีอาจมีผลกระทบกบัการเสียภาษีอากรใหถู้กตอ้ง  

 

 นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน  
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทีจะนาํไปสู่การเติบโตอย่างยงัยืนของธุรกจิ ซึงจะต้องพฒันาควบคู่ไปกบั

การคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแลกจิการทีดี  จึงมีการกาํหนดนโยบายพฒันาเพือความ

ยงัยืน ดงันี 

 

1. ดาํเนินธุรกจิบนพืนฐานของธรรมาภิบาล  และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการพฒันาเพือความยงัยืน โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสาํคญั  

2. สร้างวฒันธรรมองคก์รเพือใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน  และมีจิตอาสา  เสียสละแรงกาย  แรงใจ  และ

เวลาส่วนตวัเพือทาํประโยชนใ์หแ้กชุ่มชนส่วนรวม  

3. ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาเพือความยงัยืน  

และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ใหท้วัถึงทงัองคก์ร  

4. ส่งเสริมใหมี้โครงการ  หรือกจิกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อม  ตลอดจนการใดๆ ทีเกยีวข้องกบัการพฒันาเพือ

ความยงัยืน  
 

นอกจากนี บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพฒันาเพือความยงัยืน) โดยเริม

จากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึงในรายงานประจาํปี หากบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึนให้พิจารณาการจัดทาํ

รายงานแยกจากรายงานประจาํปี 

 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่วนรวม  และชุมชน 

บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่า  บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตไดก้ด็ว้ยอาศยัสังคมและส่วนรวม ดังนันบริษทัฯ จึงได้

คืนกาํไรส่วนหนึงให้แกส่ังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึงจากรายได้ของบริษทัฯ เพือสนับสนุนกจิกรรมทาง

สังคม และกจิกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสมาํเสมอ   โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน 
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หรือสิงของแกก่จิกรรมทีธาํรงไวซึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิก-

ชนทีดีในการใหก้ารอุปถมัภก์จิกรรมทางศาสนาอย่างสมาํเสมอ  ให้การสนับสนุนกจิกรรมทางด้านการศึกษา   การ

พฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นกฬีา  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ อย่าง

สมาํเสมอ    นอกจากนนับริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดกบัชุมชนทีอยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง  

โดยสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบัองคก์รทงัภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผูน้าํชุมชนในหลากหลายระดบัเพือสร้างความสัมพนัธ์

ทีดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืนและเป็นรูปธรรม  โดยในปี  2562 กลุ่มบริษทั

สามารถยงัได้กาํหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”  ผ่านโครงการและ

กจิกรรมสร้างสรรค์ทีให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ  ทังนี สามารถดูรายละเอียดเพิ มเติมได้ใน หัวข้อ  

“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 

  ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกยีวกบัความปลอดภยั รวมทงัการ

เป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ทีเกยีวข้อง รับผิดชอบต่อ

สังคมในการใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทงัส่งเสริมและรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนือง    

โดยมีนโยบายเพือการส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมพนกังานในองค์กร เรืองสิงแวดล้อม เพือปลูกฝังให้พนักงาน

ทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าทีอยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน

สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกจิกรรมทีพนกังานมีส่วนร่วม รวมทงัดาํเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

สิงแวดลอ้ม เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อการจดัการสิงแวดลอ้มบริษทัฯ  เพือเป็นการกระตุน้ให้พนักงานมีการปฏิบัติ

อย่างต่อเนืองผ่านสือต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail  ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษทัฯ 

เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษแ์ละมาตรฐานความ

ปลอดภยัทางดา้นสิงแวดลอ้ม  รวมทงัการนาํเสนอบริการทางด้านการสือสารโทรคมนาคมทีใส่ใจสิงแวดล้อม และ

สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าแกอ่งคก์รภาครัฐและรัฐวิสาหกจิทีมีวิสัยทศันส์อดคลอ้งกนั ไดแ้ก ่

 โครงการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (ติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์ละกกัเกบ็พลังงาน

ไฟฟ้า) ในพืนทีโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  อนัเนืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 4 แห่ง คือ ตาํบล   ทุ่งขนาน  อาํเภอสอยดาว, ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรี  

และตาํบลเกาะยาวใหญ่,  ตาํบลพรุใน อาํเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา 

 โครงการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคาร ของสาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต 

 โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นโครงการอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ สามารถบริหารจดัการไฟฟ้าใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด  

 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยคดัแยกขยะและผลิตเชือเพลิงขยะ   
 

นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดก้ระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานในองคก์รใหใ้ส่ใจสิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

ผ่านสือภายในและโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน ทีจดัขึนอย่างต่อเนือง ในปี 2562  ได้มีการปรับเปลียนรูปแบบ 

ใหน่้าสนใจ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  เพือใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด ผ่าน 4 โครงการหลกั ดงันี 

 โครงการเรารักษ์โลก  

โครงการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก โดยหนัมาใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก สร้างจิตสาํนึกในการใส่ใจรักษ์

สิงแวดลอ้ม และการรู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน โดยจดักจิกรรมเป็นระยะตลอดปี 2562 ดงันี 
 

Exhibition 

ใหค้วามรู้ดา้น

สิงแวดลอ้ม 

กจิกรรม Shirt to 

Shop Workshop 

กจิกรรมประดิษฐ ์

ถุงผา้จากเสือยืด 

มือ 2 

 

กจิกรรม We Market  

Green Market  

รณรงคใ์หพ้นกังานใช้

ถุงผา้เพือช็อปปิงใน

กจิกรรมออกร้านของ

พนกังาน  

 

รับบริจาคถุงกระดาษ/ ถุงผ้าเพือมอบให้กบั 

รพ.4 แห่ง จํานวน  

2,000 ใบ ไดแ้ก ่

โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลปากนาํหลงัสวน จ. ชุมพร 

โรงพยาบาลนานอ้ย จ. น่าน 
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 โครงการปันกนัอ่าน 

โครงการรับบริจาคหนังสือ เพือมอบให้กบัมูลนิธิกระจกเงา เพือส่งเสริมให้พนักงาน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้

คุณค่า และร่วมแบ่งปันความรู้ดว้ยการบริจาคหนงัสือมือ 2   นาํไปสร้างประโยชน์และเติมความรู้ให้กบัผูอื้นใน

สังคมไดอ้ย่างไม่รู้จบ  

โดยบริษทัฯ ไดส่้งมอบหนงัสือใหก้บั “มูลนิธิกระจกเงา” จาํนวนกว่า 4,000 เล่ม เพือส่งต่อกบัเด็กทีขาดแคลนต่อไป  

 โครงการ Clean & Clear               

โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามยั โดยการแยกทิงขยะ ซึงจดัขึนมาตังแต่ปี 2560 และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนือง 

เพือปลูกฝังนิสัยทีดีในการแยกทิงขยะ ทงัขยะเปียก, ขยะแหง้ และขยะรีไซเคิล เพือใหเ้กดิการใชท้รัพยากรทีคุ้มค่า

และเกดิประโยชนสู์งสุด  

 โครงการ 5 ส./ Big Cleaning Day 

โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมทีดีในสถานทีทาํงาน ซึงจัดขึนเป็นประจาํทุกปี เพือ

เสริมสร้างความสุข เพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ทงันี สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดใ้น หวัขอ้ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 

 

  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏบัิต ิ
 

บริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกนั  

พนกังานทุกคนจะต้องไม่กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กาํหนด

แนวทางปฏิบติัเรืองดงักล่าวไวใ้นจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 

และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นต้น ไปยงั

บุคคลอืนทีไม่เกยีวข้อง ซึงการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทาํได้เมือได้รับการ

ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า

จะเป็นในเรืองของเชือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษทัฯ ให้โอกาสแกพ่นักงานในการแสดง

ความสามารถอย่างเต็มที โดยกาํหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทัฯ และให้โอกาสพนักงานใน

การศึกษาเพิมเติมทงัในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสันและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงาน

ความดีความชอบ อย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็น หรือเรืองอืนใดทีอาจนาํไปสู่

ความขดัแยง้ 

 

นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดมี้การสือสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ  และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์  HR 

ของบริษทัฯ (www.samarthre.com)  อย่างไรกต็าม  หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือง

ดงักล่าว   บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเสนอแนะ  ร้องเรียน  ร้องทุกข ์ เรืองทีถูกละเมิดสิทธิ  รวมทัง

เรืองอืนๆ ได้ ซึงทางบริษัทฯ จะดําเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวเพือให้เก ิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  และสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 

  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเกยีวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ  โดยบริษทัฯ มีแนวทางในการ

ดาํเนินการเกียวกบัเรืองดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทําความผิดเกียวกบั

คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุ่มบริษทัสามารถ และไดมี้การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนักงาน

เพือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ทีละเมิดลิขสิทธิ  หรือไม่เกยีวขอ้งกบัการทาํงาน    
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  การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เพือสร้างความยงัยืนใหก้บักจิการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีเกยีวข้องให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ

และโปร่งใส  และได้จัดให้มีช่องทางสําหรับผู ้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน อันเป็น

ประโยชน ์และสร้างมูลค่าเพิมใหก้บับริษทัฯ ได ้  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

(e-mail)  ตามทีอยู่ทีไดแ้จง้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ในส่วนของ “ติดต่อเรา”  (Contact Us) 

ซึงรายละเอียดในการติดต่อมีดงันี 
 

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

99/1 หมู่ที 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 35 ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

  หรือส่ง e-mail ไปที  Nantana.K@samartcorp.com 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการตรวจสอบ วิเคราะห ์ ข้อมูลตาม

ขนัตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป 
 

  ขันตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
 

บริษทัฯ  ยึดถือการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี โดยไดส้นบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียหากพบการกระทาํใดๆ 

ทีผิดหลกัธรรมาภิบาล  ผิดจรรยาบรรณ  ผิดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรือ

อาจกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกบ่ริษทัฯ รวมทงักรณีทีถูกละเมิดสิทธิ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด

ดงักล่าวแกบ่ริษทัฯ ได ้ โดยส่งขอ้มูลหรือเอกสาร/หลกัฐานทีเกยีวข้องกบัการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรืองแจ้ง

เบาะแสทีบริษทัฯ กาํหนดไว)้ ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  โดยหากมีการระบุชือและนามสกุลของผูแ้จ้ง   

มาดว้ย กจ็ะเป็นประโยชนก์บับริษทัฯ มากขึน  เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอขอ้มูลเพิมเติม  
 

ขนัตอนดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะหข์อ้มูล 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ทีรับผิดชอบเบืองตน้ในการสอบสวนการกระทาํความผิดทังจากพยานเอกสารและพยาน

บุคคล เมือเห็นว่ามีมูลการกระทาํผิด ให้เสนอเรืองต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO) เพือพิจารณาตังคณะกรรมการ

สอบสวน 
 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย หัวหน้างานหรือตัวแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานตน้สังกดั มีหนา้ทีรับผิดชอบในการสอบสวนขอ้เท็จจริงเกยีวกบัการกระทาํผิด รวมทงั

รวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมด เพือใหท้ราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบทีมีต่อบริษทัฯ 
 

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) เพือพิจารณาสั งการให้ดาํเนินการ

และฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาํเสนอเรืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป 
 

ทงันีบริษทัฯ จะปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแสแกผู่ใ้ดทงัสิน 
  

ทังนี บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พนัธกจิ นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกิจ ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 

(www.samartcorp.com) และไดมี้การสือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิให้กบัผูบ้ริหารและพนักงาน

ของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํสัปดาห์ และติด

โปสเตอร์ทีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ   นอกจากนันได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าที

สอดส่องดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดยึ้ดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประกอบด้วยทังหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ

บริหาร (Executive Board)   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  (Corporate  Governance  Committee)  คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation  Committee)  คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk  Management  

Committee)  และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน (Sustainable Development  Committee)  ดงันี 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (*)   ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3   ท่าน    ดงันี 

1. นายประดงั  ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

2. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 นางสาวนนัทนา คะงุ่ย   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ  (*) กรรมการตรวจสอบมีจํานวนไม่น้อยกว่า  3  ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  โดยสามารถดูรายละเอียด

ประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในหน้า 248-249 

  

  คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

3. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจิทีไดรั้บมอบหมาย โดย

กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มี

คุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนนัตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการ

ตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกนิ 3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติ

เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกนิวาระทีกาํหนดมิได้ทาํให้

ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทงัตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เชือถือไดแ้ละทนัเวลา 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตงั โยกยา้ย 

เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกยีวกบัการตรวจสอบ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากาํลัง และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบในส่วนทีมีนยัสาํคญั  
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4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์  และ

กฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

6. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง 

7. พิจารณารายการทีเกยีวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. รวมทังกฎหมายทีเกยีวข้องซึงมีผลบังคับใช้กบั

บริษทัฯ และ/หรือธุรกจิของบริษทัฯ  ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัฯ 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมีข้อมูลอย่างน้อยตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9. ทบทวน ขอบเขต อาํนาจหนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

10. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกยีวขอ้ง เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที 

11. มีอาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

โดยบริษทัฯ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกดิขึน 

12. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 

2) คณะกรรมการบริหาร  ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  8  ท่าน   ดงันี 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 

3.     นายจง    ดิลกสมบติั  กรรมการ 

4. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 

5. นายธีระชยั    พงศพ์นางาม กรรมการ 

6. นางผ่องศรี   สลกัเพชร กรรมการ 

7. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สว่างภูวนะ กรรมการ 

8. นางสาวโชติกา    กาํลูนเวสารัช กรรมการ 

   

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั ทีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังเข้า

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี  ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง   

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน ์พนัธกจิ  กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกจิ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจ

บริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

2. ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  เพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ทีได้กาํหนดไว ้ให้เป็นไปตามที

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณา และใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ กอ่นเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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5. กาํหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน  รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน และผูบ้ริหาร

ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ กอ่นนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

6. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทัฯ เรือง

อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานทีสาํคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํ 

8. ทบทวน ขอบเขต อาํนาจหนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

9. ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหค้ณะกรรมการบริหารนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ

อาํนาจช่วง  ทีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย

ของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติไว ้

โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาและ

อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกาํหนด 
 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  
 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกจิการทีเกยีวข้องกบัการบริหารงานทัวไปของบริษทัฯ เพือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์  นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษทัฯ  เรือง

อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินงานใดๆ ทีไดรั้บมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ  มติทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบ

อาํนาจช่วง ทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สามารถอนุมติัรายการทีตน

หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทั

ย่อยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้

โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาและ

อนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกาํหนด 
 

3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ     ณ  วนัที  31  ธันวาคม   2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  4  ท่าน   ดงันี 

1. นายเสรี  สุขสถาพร ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ (กรรมการอิสระ) 

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ กรรมการ (กรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทัฯ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ    เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตังเข้า
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ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกจิการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อ

หุน้ประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 
 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริษทัฯ จัดตังขึน รวมทังผูบ้ริหาร

และพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

3. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัทีสาํคญัๆ ของบริษทัฯ ตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

4. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอย่างสมาํเสมอ 

5. เสนอแนะขอ้กาํหนดทีเกยีวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ขอ้พึงปฏิบติัทีดีแกก่รรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษทัฯ 

6. ดูแลใหน้โยบายกาํกบัดูแลกจิการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนือง และเหมาะสม 

7. ทบทวนหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีของบริษทัฯ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะเพือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

9. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ   3  ท่าน   ดงันี 

1.  ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

2.    นายประดงั  ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3.     นายเสรี  สุขสถาพร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการทีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการแต่งตงักรรมการทดแทนในกรณีทีตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพือพิจารณาแต่งตงัต่อไป  
 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  และกรรมการบริษทัฯ เพือนาํเสนอ

ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ ในกรณีทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ 

และในกรณีอืนๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษทัฯ ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ ในกรณีทีมีตาํแหน่งว่างลง เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. กาํหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

ผูบ้ริหารระดบัสูง  และเลขานุการบริษทัฯ เพือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4. กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย ์

หรืออืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้

สอดคล้องกบักลยุทธ์  และเป้าหมาย รวมทังผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. ทบทวน หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์  

6. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
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5) คณะกรรมการบริหารความเสียง   ณ  วนัที   31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ท่าน   ดงันี 
 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

2. นายวฒันช์ยั  วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 

3. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ ์ กรรมการ 

4. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม กรรมการ 
  

 คณะทาํงานบริหารความเสียง 

1. นายจง    ดิลกสมบติั ประธานคณะทาํงาน 

2. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์ สมาชิก 

3. นายสมหมาย  ดาํเนินเกยีรติ สมาชิก  
 

โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะทาํงาน ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการบริหารความเสียงมอบหมาย 
 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสียง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คัดเลือกกรรมการจํานวนหนึงของบริษัทฯ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหารความเสียงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 

ทงันีกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 
 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกจิทีชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสียงทีสําคัญ พร้อมทังกาํหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารความเสียงนนั และระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทัฯ (Risk Appetite) 

2. กาํหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสียง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณาอนุมัติ ใช้เป็น

แนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทงันี ตอ้งครอบคลุมความเสียงอย่างนอ้ย 4 ประการ   ดงันี 

1. ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) 

2. ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3. ความเสียงดา้นกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 

4. ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3. กาํกบัดูแลใหม้นัใจว่ามาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอย่างทวัถึง และพนกังานไดป้ฏิบัติตามมาตรการเหล่านัน อย่าง

ต่อเนือง 

4. ทบทวน หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 

5. จดัใหมี้การประเมินและทบทวนความเสียหายทีอาจเกดิขึนอย่างเป็นระบบและต่อเนือง เพือใหม้นัใจว่าการสํารวจความ

เสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกจิ 

6. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงใหเ้กดิขึนอย่างต่อเนืองทวัทงัองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

7. จดัใหมี้ความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอกเกยีวกบัเรืองทีตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรณีทีมีความ

จาํเป็น 

8. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน    ณ  วนัที   31  ธันวาคม  2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7  ท่าน   ดงันี 

1. นายวฒันช์ยั   วิไลลกัษณ ์   ประธานกรรมการ 

2. นายจง   ดิลกสมบติั   กรรมการ 

3. นายธนานนัท ์   วิไลลกัษณ ์   กรรมการ 

4. นางสุกญัญา  วนิชจกัร์วงศ ์     กรรมการ 

5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม   กรรมการ 

6. นางผ่องศรี    สลกัเพชร   กรรมการ 

7. นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์สว่างภูวนะ กรรมการ 
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วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการเพือความยงัยืน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา

แต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังแรกหลังการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ซึงกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ

หนึง  

 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอย่างยงัยืนทีสอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกจิทังใน

ดา้นเศรษฐกจิ สังคม และสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวสัดิภาพในการทาํงานของ

พนกังาน การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน และการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพืนทีตังของบริษทัฯ 

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพือความยงัยืน 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินการนโยบายพฒันา

เพือความยงัยืน 

4. ทบทวน หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ 

5. ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 

ทังนี คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสมําเสมอ  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึง

สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการประชุม และจํานวนครังการเข้าร่วมประชุมสําหรับปีทีผ่านมาได้ในหัวข้อ  

“การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” 

 

3. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 การสรรหากรรมการอสิระ  กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 

การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และเสนอ

บุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง  และเลขานุการบริษทัฯ   พร้อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีความรับผิดชอบ   

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ดงันี   
 

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จะดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดย

พิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ พิจารณาความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ ทงัเพศ อายุ เชือชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชียวชาญจาํเป็นทียงัขาด   เพือให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ และใชฐ้านขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย รวมทังดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีกาํหนด เพือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงัหรือเสนอขออนุมติัแต่งตงัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. การเลือกตังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลทีมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดไว ้ ซึงสอดคล้องกบั

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ ก.ล.ต. เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ  เพือนําเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติั ในกรณีทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระและใน

กรณีอืนๆ 
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3. การพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ

พิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวติั

การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษทัจดทะเบียนทีกรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่ง ซึงไม่เกนิ 5 

บริษทัจดทะเบียน และการสนบัสนุนในกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึง

ความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

4. การแต่งตงักรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกยีวข้อง ซึงจะต้องมีความโปร่งใส

และชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง

กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ มีดงันี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิ

กว่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลในทีประชุมผูถื้อหุน้ เพือเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง 
 

กรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากสาเหตุอืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตังบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเข้าเป็นกรรมการแทนจะ

อยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน ทงันี มติการแต่งตงับุคคลเข้าเป็นกรรมการ

แทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู่ 

 5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถทีเหมาะสม 

องคป์ระกอบของกรรมการชุดย่อยทงัคณะ และเกณฑก์ารดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการ และ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริมจากการสรรหาบุคคลทังภายใน

และภายนอกทีมีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกยีวกบัลักษณะ

สาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณา

เห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  เพือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงั 
 

 แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคัญของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ในกรณีทีมีตาํแหน่งผูบ้ริหาร  

ว่างลง   ซึงนอกจากบริษทัฯ จะตังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอ

บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัฯ ยงัได้จัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงขึน  

โดยพิจารณา  คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสม และมีศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าทีในตาํแหน่งผูบ้ริหารดังกล่าว  และพฒันาเพือ

เตรียมความพร้อมใหส้ามารถรองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต   ทังนีเพือสร้างความเชือมันให้กบันักลงทุน  ผูถื้อหุ้น ตลอดจน

พนักงาน ว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที  โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

 

นอกจากนี บริษทัฯ สนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารเพือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกยีวขอ้ง และเพือใหมี้โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูง

สาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 



39 

 

 

4. การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

การจดัตงับริษทัใหม่ทุกครัง  ฝ่ายจัดการต้องนาํเรืองดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมัติ  กอ่น

ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตงัผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  พร้อมทงักาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็น

ตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าว  โดยผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัทีตนดูแล

ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน   สําหรับการลงทุนใดๆ   หรือการดาํเนินเรืองทีมีนัยสําคัญตามทีกาํหนดในอาํนาจ

อนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ   ตอ้งปฏิบติัตามทีนโยบายกาํหนด  และตอ้งนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  

ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมต้องนาํเสนอแผนงานประจาํปี  เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ

คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณาอนุมัติแผน  หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน  ต้องชีแจงต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริหาร  ในกรณีทีผลประกอบการมีปัญหามาก  จะถูกกาํหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณี

พิเศษ (Watch List) เพือเฝ้าระวงัการบริหาร และการแกไ้ขอย่างใกลชิ้ด  
 

สําหรับระบบควบคุมภายใน  บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ต้องกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย  บริษทัฯ จะมีฝ่าย

ตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร   กรณีทีบริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน  ซึงมีความเสียงทีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ได้รับความเสียหาย   

คณะกรรมการบริหารจะสั งใหป้รับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสาํหรับประเด็นดังกล่าวทันที    ทังนี หากบริษทัย่อยมีการทาํ

รายการใดๆ ทีตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งซึงตอ้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัย่อย  เช่น  การเพิมทุน  การลดทุน หรือการเลิกบริษทัย่อย  เป็นตน้  รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพืออนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยต่อไป 

       

เมือมีการจดัตงับริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอืนอย่างมีนยัสาํคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงตังแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่

เกนิร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิมเติมมีนัยสําคัญต่อบริษทัฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทาํ shareholders’ 

agreement หรือขอ้ตกลงอืน ทีมีความชดัเจนเกยีวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ การติดตาม

ผลการดาํเนินงาน เพือสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 
 

ในกรณีทีบริษทัย่อยกระทาํการใดๆ ซึงเป็นการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย    บริษทัฯ จะปฏิบัติเช่นเดียวกบั

หลักเกณฑ์การทาํรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีมี

นยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด   สําหรับการทาํ

รายการของบริษทัย่อยกบับุคคลทีเกยีวโยงกนัของบริษทัย่อย  บริษทัฯ มิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรืองดงักล่าว    เวน้แต่บริษทัย่อยเข้า

ทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ   บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทาํรายการทีเกียวโยงกนัตามทีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 

5. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลทีจะทราบข้อมูล 

และนาํระบบการเขา้รหสัมาใช ้เพือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ใหก้บั

พนกังานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนีบริษทัฯ ได้กาํหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน

บนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกยีวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และยงัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ  

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อืนในทางมิชอบ และ

หลกีเลยีงหรืองดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลทีสําคัญทีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  และเพือใหม้นัใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นทีรับทราบและปฏิบติัตาม  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือแจง้กาํหนด

ช่วงเวลาการหา้มซือ-ขายหุน้ทงัปี  กอ่นเปิดเผยงบการเงินใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบล่วงหน้า    โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยัง

ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรืองดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครัง  อย่างไรก็ตาม ในปีทีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที
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กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ทงันีบริษทัฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เรือง

ดงักล่าวใหพ้นกังานของบริษทัฯ รับทราบผ่านทางอีเมล์  โดยจัดทาํในรูปแบบ Tips เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการประจาํสัปดาห ์

และติดโปสเตอร์ทีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  รวมทงั  ไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ทีในการรายงานการ

ถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ ทงัของตนเอง คู่สมรส หรือผูที้อยู่กนิดว้ยกนัฉันสามีภรรยา  และบุตรทียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึงบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกนิร้อยละ  30  ของสิทธิออกเสียงทังหมดของนิติ

บุคคลดงักล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผูที้อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนัน ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์และ

สัญญาซือขายล่วงหนา้ อนัเนืองมาจากการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีเกดิรายการ รวมทัง

บทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์

และสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู ้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพืออาํนวยความ

สะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนัน 

บริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง อย่างไรกต็าม หากเกดิกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทําหนังสือ

ตักเตือน เพือหลกีเลยีงการประพฤติซําในเรืองดังกล่าว 

 

ในกรณีทีเกดิรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูที้เกยีวขอ้งเปิดเผย

ข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  และหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง   กอ่นนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัทุกครังกอ่นทาํรายการ  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทปีระชุมเพือร่วมพิจารณา  และออกเสียงลงมติ

ทงัในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น   นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการทีบริษทัฯ หรือบริษทั

ย่อยทาํกบับุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพยฯ์ กาํหนด  แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 

(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ในหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั”   
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางเพือป้องกนัปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ   รวมทังได้

เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “1.2 จริยธรรมธุรกจิ” ภายใต้เรือง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษทัฯ ได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้

ทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั ซึงคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทาํหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ   

ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และจริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ อย่างสมาํเสมอและเคร่งครัด 
 

นอกจากนี บริษทัฯ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ เพือทาํหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

อย่างต่อเนืองและเหมาะสม 

 

6. การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกจิ  และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํปี

ทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง   โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้นาํหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  หรือ  

Corporate Governance Code (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกบับริบททางธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทงับริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการ

บริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ

ประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย 
   

โดยทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังท ี1/2562 ซึงประชุมเมือวันท ี26 กมุภาพันธ์ 2562  และครังที 2/2562 ซึงประชุมเมือวันท ี

13 พฤศจิกายน  2562  ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนําหลกัปฏบัิติตาม CG Code มาปรับใช้ รวมทังได้ปรับปรุงแกไ้ขนโยบาย

การกาํกบัดูแลกจิการ  จริยธรรมธุรกจิ  และกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยใหค้รอบคลุมการปฏิบติัตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี 

(CG Code)  อย่างไรกต็าม สาํหรับหลักปฏิบัติทียงัไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ นัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการพิจารณา และนาํเสนอมาตรการทดแทนทีเหมาะสมต่อไป 
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 7. การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีีในเรืองอืนๆ  

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของสํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด รวมทังยงัได้

ปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR) ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทยดว้ย สาํหรับส่วนทียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว บริษทัฯ ได้นาํหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ธุรกจิของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี 

  

 หมวดท ี2 การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

1. บริษทัฯ ยงัมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตงักรรมการ  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯ

ได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ โดยใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ประกอบการ

พิจารณา รวมทงัดาํเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กาํหนด  โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  รวมทังการพิจารณาจากทักษะทีจาํเป็นทียงัขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ / ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป         

2. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)    แต่

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยบริษทัฯ ไดเ้สนอชือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

ทีละคน  โดยผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง      

3. บริษทัฯ ยงัมิไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูที้คณะกรรมการมอบหมาย

เกยีวกบัการซือขายหุน้ของบริษทัฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้ากอ่นทาํการซือขาย  อย่างไรกต็าม แม้ว่าบริษทัฯ ยงัไม่มี

นโยบายดงักล่าว   แต่บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพยใ์น

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง 

  หมวดท ี3 การคาํนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ยงัมิไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ได้

จดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคมไวเ้ป็นส่วนหนึงในรายงานประจาํปี 

 

 หมวดท ี5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. บริษทัฯ มิไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอืนทีอยู่นอกกลุ่มธุรกจิทีกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารแต่ละคนจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกนิ 2 แห่ง อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน

ของกรรมการแต่ละท่านไวไ้ม่เกนิ  5  แห่ง นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน

ของผูบ้ริหารระดับสูง  โดยกาํหนดให้กอ่นทีผู ้บริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบริหารทราบเพือพิจารณาอนุมัติ ทังนี   ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษทัฯ  ทีดาํเนินธุรกจิสภาพอย่างเดียวกบั

บริษทัฯ หรือเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอ

แต่งตงับุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะปฏิบัติ

หนา้ทีใหแ้กบ่ริษทัฯ 

2. บริษทัฯ ไม่มีกรรมการอิสระทีเป็นผูห้ญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษทัฯ  อย่างไรกต็าม บริษทัฯ มีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารซึง

เป็นผูห้ญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษทัฯ  1  ท่าน  ทงันีบริษทัฯ มิไดมี้การกดีกนัทางเพศแต่อย่างใด  

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึงน้อยกว่าตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดีที

กาํหนดไวที้มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนของกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 

60.0  ซึงนอ้ยกว่าหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดีทีกาํหนดไวที้ร้อยละ 66  เนืองจากในปี 2561 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงักรรมการทีเป็น

ผูบ้ริหารเพิมเติมอีก 1 ท่าน ทาํให้บริษทัฯ มีกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการทีไม่ใช่

ผูบ้ริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน 
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4. บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: 

CAC) อย่างไรกต็าม ในปี 2558 บริษทัฯ ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพือประเทศไทย (Partnership 

Corruption for Thailand: PACT) เพือเขา้รับการอบรมและคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต  


