การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นปั จจัยพื"นฐานสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ให้เกิ ดความโปร่ งใส เพิมความน่ าเชื อถื อให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็ นการเพิมขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษทั ฯ จึงได้มีการดําเนิ นการทีเกียวข้องกับการกํากับดูแลกิ จการทีดี อย่างเคร่ งครัด โดยมีหน่ วยงานเลขานุการบริ ษัทฯ ซึ ง
เป็ นหน่ วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทํ าหน้ าทีดูแลให้ บริ ษัทฯ กรรมการ และผู้บริ หารปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกฎ
ข้ อบังคับต่ างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ก.ล.ต. พรบ. บริษทั มหาชน รวมทั?งกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี"
1.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ
1.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการทีดี เพือเพิมความโปร่ งใส ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิ จการ และความเชื อมันให้แก่ผูถ้ ื อหุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี ยวข้องทุกราย จึงได้จดั ให้มีนโยบายเกี ยวกับการ
กํากับดู แลกิ จการ ที เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทั"งภาษาไทยและอังกฤษ ตั"งแต่ปี 2548 รวมทั"งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ เพื อให้พนักงานบริ ษทั ฯ และบุค คลภายนอกได้รับ ทราบถึ งนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที ดี ข องบริ ษทั ฯ ซึ ง
นโยบายดังกล่ าวให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุ มและการตรวจสอบภายใน การกํากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นตาม
นโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ื อหุ้น ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรม
ทางธุ ร กิ จ โดยมี ค ณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การคอยสอดส่ อ งดู แ ลให้ พ นั ก งานได้ ถื อ ปฏิ บ ัติ อ ย่ า งเคร่ งครั ด ซึ ง
คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี ทั"งนี" นโยบายการกํากับดูแลกิ จการฉบับทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ งได้รับการอนุ มตั ิจาก
ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื อวันที 27 กุม ภาพันธ์ 2561 นอกจากนั"น คณะกรรมการกํากับดู แ ลกิ จการยังศึ ก ษา
เกียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และเตรี ยมทีจะนํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริ บทของธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ ต่อไป โดยในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี"
หมวดที 1

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นทุกราย ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ้นนั"นจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
นักลงทุนสถาบัน หรื อชาวต่างชาติ โดยในปี 2560 สิ ทธิ ต่างๆ ทีผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้รับมีดงั นี"
•

สิ ทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิ ทธิในการซื?อ ขาย หรื อโอนหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั"งให้บริ ษทั ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ในการดําเนิ นการเกียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

•

สิ ทธิในการเสนอวาระการประชุ มและส่ งคําถามล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่าเที ยมกันของผูถ้ ื อหุ้นตามหลักการกํากับดู แลกิ จการทีดี และเพือปฏิ บตั ิ ให้
สอดคล้องกับทีกฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิ แก่ผูถ้ ื อหุ้นในการเสนอวาระการประชุ มของผูถ้ ื อหุ้นเพือให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุ้นตั"งแต่ปี 2552 และได้เริ มเปิ ด
โอกาสให้มีการส่ งคําถามล่วงหน้าเพือพิจารณาก่อนการประชุ มตั"งแต่ปี 2554 โดยผูถ้ ื อหุ้นต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี
2561 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นส่ วนน้อยเสนอวาระและส่ งคําถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดื อน ก่อนวันสิ" นสุ ด
รอบปี บัญชี ตั"งแต่วนั ที 29 กัน ยายน 2560 เป็ นต้น ไป โดยกําหนดให้ การเสนอวาระการประชุ มสิ" นสุ ดวันที 31
มกราคม 2561 การส่ งคําถามสิ" นสุ ดก่อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2561 และแสดงรายละเอียดขั"นตอนการ
เสนอวาระการประชุ มรวมทั"งการเสนอคําถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) ในส่ วน
ของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หวั ข้อ “การส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561”

•

สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ื อหุ้นในการเข้าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ ม รวมทั"งการแสดงความ
คิดเห็ นและซักถามในทีประชุ ม เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก และส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุ ม โดยในปี
2560 บริ ษทั ฯ มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพียงครั"งเดี ยว คือ การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2560 ซึ งจัดขึ"นในวันที 25
เมษายน 2560 ทีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ การกําหนดวัน
เวลา และสถานที ในการประชุ มดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึ งถึ งความสะดวกต่อการเดิ นทางของผูถ้ ื อหุ้นที จะเข้าร่ วม
ประชุ มเป็ นหลัก และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบล่วงหน้า ทั"งนี" ผูถ้ ื อหุ้นจะได้รับสิ ทธิ ต่างๆ ในการเข้าร่ วมประชุ มดังกล่าว
ดังนี"
ก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งกําหนดการพร้ อมวาระการประชุ มให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 50 วัน ก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุ มพร้ อมเอกสาร
ประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) ในส่ วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น” ทั"งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน เพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นได้มี
เวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั"นบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อนัดประชุ มใน
รู ปแบบเอกสารทีมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับทีปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ื อหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 25 วัน ซึ งมากกว่าที
กฎหมายกําหนด โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ใน
แต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ ม พร้ อมทั"งได้แนบรายงานประจําปี (Annual Report) หนังสื อ
มอบฉันทะ และเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึ งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของ
ผูถ้ ือหุ้น นอกจากนั"นยังได้ประกาศหนังสื อนัดประชุมลงในหนังสื อพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน และลง
ประกาศติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน ตามทีกฎหมายกําหนด
สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้พยายามติดต่อกับนักลงทุน
สถาบัน เพื อประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้ พร้ อมก่ อนวันประชุ ม ทั"งนี" เพื อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
วันประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีข" นั ตอนในการประชุ มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคํานึ งถึ งความสะดวก สิ ทธิ และความ
เท่ าเที ยมกัน ของผูถ้ ื อหุ้ น เป็ นหลัก โดยในการลงทะเบี ยนเพือเข้าร่ วมประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ มี เ จ้าหน้าที และ
เทคโนโลยีที เหมาะสมและเพี ยงพอเพื ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ ื อหุ้น ล่ วงหน้าก่ อนการ
ประชุมมากกว่า 1 ชัวโมง โดยนําระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพือความรวดเร็ วในการแสดงผล และ
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจํา ปี 2560 มี ก รรมการเข้า ร่ วมประชุ ม ทั"ง สิ" น 9 ท่ า น นอกจากนี" ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หาร รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ (บัญชี และการเงิน) ผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ รวมทั"งนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่ วมการประชุ ม เพือ
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นซักถามในทีประชุ ม โดยประธานกรรมการ ซึ งทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุ ม ได้แนะนํา
กรรมการทีเข้าร่ วมประชุ ม และแจ้งจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จํานวนหุ้นทั"งหมดทีมีสิทธิ ออกเสี ยงให้ทีประชุ มทราบ
ซึ งในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้ น ประจําปี 2560 มี ผูถ้ ื อหุ้ น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเข้าร่ วมประชุ ม ทั"งสิ" น 181 ราย
นอกจากนั"น เพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญผูร้ ั บมอบฉันทะจากธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) มาร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุม รวมทั"งได้ขออาสาสมัครเพิมเติมจากผูถ้ ื อ
หุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ ม และได้มีการชี" แจงวิธีการลงคะแนนเสี ยง
และนับคะแนนเสี ยงให้ผถู้ ือหุ้นทราบก่อนเริ มประชุม ประธานทีประชุ มได้ดาํ เนิ นการประชุ มเรี ยงตามวาระทีระบุไว้
ในหนังสื อนัดประชุ ม โดยไม่มีการเพิมวาระอืนนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มี
บัตรลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ื อหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสี ยง พร้ อมทั"ง
เปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ ทั"งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง คณะกรรมการได้จดั สรรเวลาอย่าง

เพียงพอ เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั"งในเรื องทีเกียวข้อง
กับวาระการประชุมและเรื องการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคําถามของผูถ้ ื อหุ้นอย่างครบถ้วน
รวมทั"งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็ นทีสําคัญไว้ในรายงานการประชุ มด้วย นอกจากนั"นหลังจากการ
ประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ประธานทีประชุมได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ้นส่ งคืนบัตรลงมติให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ เพือเก็บไว้เป็ น
หลักฐานต่อไป
ภายหลังการประชุ มผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้มีการแจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทําการ
ถัดไป โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทั"งที เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ และได้จดั ทํา
รายงานการประชุ มที ระบุรายชื อกรรมการและผูบ้ ริ หารที เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุ ม คําชี" แจงทีเป็ นสาระสําคัญ
คําถาม คําตอบหรื อข้อคิ ดเห็ นโดยสรุ ป อย่างครบถ้วน ทั"งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ งตลาดหลักทรั พย์ฯ และ
หน่วยงานทีเกียวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทั"งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com)
เพือให้ผถู้ ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
•

สิ ทธิในการเลือกตั?งและถอดถอนกรรมการ รวมทั?งการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ทุกครั"ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ ง
ในสาม (1/3) และให้มีการเลื อกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ีต้องออก
ตามวาระสามารถกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอี กวาระหนึ งได้ ซึ งผูถ้ ื อหุ้นมีสิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั"งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี"
- ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุ้นต่อเสี ยงหนึ ง
- ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ " งั หมด เลือกตั"งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั"งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั"งในครั"งนั"น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั"งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นกว่า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั"งในครั"งนั"น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี" ขาด
นอกจากการแต่งตั"งกรรมการแล้ว ผูถ้ ื อหุ้นยังมี สิทธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึ งคราว
ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ื อหุ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนหุ้นทีถือโดยผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
นอกจากนั"น ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้ น ประจําปี ทุ ก ครั" ง บริ ษทั ฯ ยังได้ใ ห้ สิ ทธิ ผูถ้ ื อหุ้ น ในการพิจารณาอนุ ม ตั ิ
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยด้วย ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้แนบรายละเอียดเกี ยวกับกรรมการ
แต่ละท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตั"ง พร้อมทั"งรายละเอียดเกี ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ทีมีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

•

สิ ทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตั?งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีวาระการแต่งตั"งผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ื อหุ้น
พิจารณาอนุ มตั ิ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี ทุกครั"ง ซึ งบริ ษทั ฯ ได้แนบรายละเอี ยดเกี ยวกับผูส้ อบบัญชี ที
เสนอเข้ารับการแต่งตั"ง รวมทั"งรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ทีมีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณาได้

•

สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูล ข่ าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่ างสมําเสมอและทันเวลา
บริ ษทั ฯ ดูแลผูถ้ ื อหุ้นมากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริ ษัท ฯ ยัง ได้น ํา ข้อ มู ล ที สํ า คัญ รวมทั"ง ข่ า วสารต่ า งๆ ที เป็ นปั จ จุ บ ัน แสดงไว้บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ
(www.samartcorp.com)

•

สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกําไร
บริ ษทั ฯ มี การจัดสรรกําไรให้กบั ผูถ้ ื อหุ้นในรู ปของเงินปั นผล (สามารถดูรายละเอีย ดได้ จ ากหัวข้ อ “นโยบายการ
จ่ ายเงินปันผล”)

ทั?งนี? นอกจากสิ ทธิข องผู้ถือหุ้นดังกล่ าว บริ ษัทฯ มิได้ กีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถติดต่ อ
สื อสารระหว่ างกัน
หมวดที 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งหน้าที ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ้นทั"งรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม และมี
นโยบายถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนน การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงาน อย่างสมําเสมอและทันเวลา โดยในการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น
บริษทั ฯ ให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นในการออกเสี ยงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่ อหนึงเสี ยง โดยหุ้นของบริ ษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญ เท่ านั?น
และกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะแต่งตั"งบุคคลเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทน บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที
ผูถ้ ือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้ อมทั"งแนบ
รายละเอี ยดเกี ยวกับชื อและประวัติของกรรมการอิสระทั"ง 4 ท่าน ของบริ ษทั ฯ เพือเป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อ
หุ้น รวมทั"งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้ อมกับหนังสื อนัดประชุ ม ซึ งได้จดั ทําทั"งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ื อหุ้น โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2560 ซึ งประชุ มเมือวันที
25 เมษายน 2560 มี ผูถ้ ื อหุ้ นมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิ ส ระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน
จํานวน 118 ราย นอกจากนั"น ในการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการ
ประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั"งกรรมการ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้สิทธิ ผถู้ ือหุ้นในการแต่งตั"งกรรมการเป็ นรายบุคคล ทั"งนี"
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นทุกครั"งทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการประชุ มเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัดประชุ ม โดยไม่มี
การเพิมวาระการประชุมนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม ซึ งจะเป็ นการลิ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ้นทีไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองได้ นอกจากนั"น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์
ส่ วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “5. การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน”
หมวดที 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ทีจะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกําไรให้กบั
บริ ษทั ฯ ซึ งส่ งผลต่อความสําเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ได้ บริ ษทั ฯ จึงได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่ ม ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ้น พนัก งาน ลู กค้า คู่ แข่ง คู่ คา้ เจ้าหนี" ตลอดจนสังคมและสิ งแวดล้อม โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิ ที
ครอบคลุ มถึ งสิ ทธิ และผลประโยชน์ทีผูม้ ี ส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัวถึ ง การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
สามารถส่ งความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ ซึ งได้แสดงรายละเอียด
ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิและได้เผยแพร่ คู่มือดังกล่าวไว้
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) (สามารถดู รายละเอี ยดเพิมเติ มเกี ยวกับบทบาทของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้ใน
หัวข้อ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ”)
หมวดที 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั"งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกี ยวกับธุ รกิ จและผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ ทีตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึ งและเท่าเทียมกัน และ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแท้จริ งของบริ ษทั ฯ รวมทั"งทิศทางการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต เพือให้ผูถ้ ื อหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ วในเรื องต่างๆ
อาทิ
-

จัด ส่ ง รายงานทางการเงิ น คํา อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งาน (Management
Discussion and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาทีกําหนด โดยงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการทีผูส้ อบบัญชี แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงือนไข รวมทั"งไม่มีประวัติการถูกสังให้แก้ไขงบการเงิน

-

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั"นเพือให้ผูล้ งทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี ยนแปลงทีเกิ ด
ขึ"นกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียงขึ
ิ " น บริษัทฯ ได้ เผยแพร่ MD&A
ทุกไตรมาสไว้ บนเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ และผ่ านระบบข่ าวของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ
“โครงสร้ างการจัดการ” ภายใต้ เรื อง “ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
เปิ ดเผยข้อมูลการถื อหุ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
กําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการซื" อ ขาย โอน หรื อรับโอน โดยหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดส่ งรายงาน
ดังกล่ าวต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั"น ยังกําหนดให้มีการรายงานการเปลี ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั"ง

ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารบริษทั ฯ ในปี 2560
จํานวนหุ้นสามัญทีถือในบริษทั ฯ (หุ้น)
กรรมการ / ผู้บริหาร

ก่ อนการได้ มา /
จําหน่ ายไป

ซื?อในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ
ระหว่ างปี

จําหน่ ายไป
ระหว่ างปี

31 ธ.ค. 2560

เพิม (ลด)

1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
500,000
500,000
2. นายประดัง ปรี ชญางกูร
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายเสรี สุ ขสถาพร
927,750
927,750
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
5,960,250
5,960,250
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
112,704,960
112,704,960
5. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
30,000
30,000
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
125,977,160
125,977,160
6. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
28,375
28,375
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
140,000
140,000
(140,000)
8. นายปริ ญญา ไววัฒนา
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
28,802,100
2,773,600
9. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
26,028,500
(2,773,600)
1,210,000
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
1,210,000
10. นายจง ดิลกสมบัติ
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
310,000
310,000
11. นายประชา พัทธยากร
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นางสาวนํ"าทิพย์ บุรพพงษานนท์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
- เปิ ดเผยรายละเอี ย ดเกี ยวกับ รายการเกี ยวโยงกัน เพื อป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ไ ว้อ ย่า งชัด เจน
(ดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ “รายการระหว่ างกัน”)
นอกจากนั"นบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายเรื องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังนี"
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องยืนรายงานการมีส่วนได้เสี ยครั"งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั"งเป็ นกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารตามแบบรายงานทีกําหนด

2) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานการเปลี ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี ยนแปลง
ตามแบบรายงานทีกําหนด
3) รายงานการมี ส่ วนได้เ สี ยจะต้องจัด เก็บ ไว้ที เลขานุ ก ารบริ ษทั ฯ และเลขานุ ก ารบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสําเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันทีบริ ษทั ฯ ได้รับรายงานดังกล่าว
โดยบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่ าว เพือให้ผูถ้ ื อหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี เกี ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่ องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) รายงานประจําปี (Annual
Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกี ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใส อย่างเคร่ งครั ด โดยในปี ที ผ่านมาบริ ษทั ฯ ไม่ เคยถู ก ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ ดําเนิ น การใดๆ อัน
เนื องมาจากการไม่ เ ปิ ดเผยข้อมู ล ตามข้อกําหนด ทั"งนี" คณะกรรมการได้ด าํ เนิ น การต่ างๆ เกี ยวกับ การเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังต่อไปนี"
•

การจัดให้ มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างหลากหลาย นอกเหนื อจากการรายงานผ่ านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ดังนี?
- รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการได้จ ัดให้ มี การจัดทํารายงานประจําปี ที มี ข ้อมู ลถู กต้องครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ทีจะสะท้อนให้เห็ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ทีผ่านมา อาทิ
โครงสร้ างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน โครงสร้ างคณะกรรมการ
รวมทั"งการปฏิบตั ิหน้าทีในรอบปี ทีผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตระหนักดี ว่า ในปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่ องทางทีสะดวก รวดเร็ ว ผูถ้ ื อหุ้น
และผูท้ ี เกี ยวข้องสามารถเข้าถึ งข้อมูล ได้ง่าย มี ค วามเท่ าเที ยมกัน ในการรั บ ทราบข้อมู ล และน่ าเชื อถื อ ดังนั"น
คณะกรรมการจึ ง ได้ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี ยวกั บ บริ ษั ท ฯ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.samartcorp.com) ทั"งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิมเติ มจากที ได้เคยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี อาทิ
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ ข่าวทีบริ ษทั ฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั"งรายงานประจําปี (Annual
Report และแบบ 56-1) ซึ งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็ นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั"งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือให้บริ การข้อมูลและข่าวสารกิ จกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ กับผูล้ งทุน ผูถ้ ื อหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การทําโรดโชว์ (Road show) การประชุ มร่ วมกับนักวิเคราะห์ การประชุ มทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ทั"งนี" ผูล้ งทุน
สามารถติดต่อหน่ วยงานดังกล่าวได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรื อที www.samartcorp.com หรื อทีอีเมล
Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพือถือปฏิบตั ิดงั นี"
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสั มพันธ์
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
2. เปิ ดเผยข้อมูลทีจําเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู้ กียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเกียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นทีตั"ง
5. รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มทีและมีความเป็ นมืออาชี พ
7. หมันศึกษาหาความรู้เพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
8. ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการไม่รับนัดในช่ วงใกล้ประกาศงบการเงิ นและแนวปฏิ บตั ิในการซื" อขายหุ้นทีบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดไว้

นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าทีภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่ วยงานทีเกี ยวข้องแล้ว บริ ษทั ฯ ยัง
ได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนิ นงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน
ทัวไป โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุ ม เพือชี" แจง และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้ซกั ถามข้อมูล
ต่างๆ
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน เป็ นระยะๆ อย่างสมําเสมอ ตามแผนงาน
ซึ งสรุ ปได้ดงั นี"
- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์
จํานวน
- การแถลงข่าวเกียวกับผลการดําเนิ นงานและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ของกลุ่ม จํานวน
บริ ษทั สามารถ
•
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การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อยได้ แก่
- โครงสร้ า งคณะกรรมการ บทบาทหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั"ง การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ในปี ที ผ่ า นมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที เหมาะสมเทียบเคี ยงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดี ยวกัน และสู งเพียงพอทีจะรักษา
กรรมการที มี คุณสมบัติตามที ต้องการไว้ได้ กรรมการที ได้รับ มอบหมายหน้าที และความรั บผิ ดชอบเพิมขึ" นใน
คณะกรรมการชุ ด ย่อย จะได้รับ ค่ าตอบแทนเพิมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ ล ะปี เสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณา ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพืออนุมตั ิ
ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้มี การเปิ ดเผยข้อมู ล ดังกล่ าว รวมทั"งค่ าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุ ค คลไว้ในรายงานประจําปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ ซึ งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ
“โครงสร้ างการจัดการ” ภายใต้เรื อง “ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

•

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิ นดังกล่ าวจัดทําขึ"นตามมาตรฐานการบัญชี ทีรั บรองทัวไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชี ทีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดี
ที สุ ด ในการจัด ทํา รวมทั"งมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล สําคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ภายนอกทีมี ความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็ นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที
ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพือเพิมความเชื อมันและความน่าเชื อถือของรายงานทางการเงิน
อีกด้วย
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดํารงรักษาไว้ซึงระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิ ผล เพือให้มนใจได้
ั
ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงไว้ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ทราบจุดอ่อน เพือป้ องกันมิ
ให้ เ กิ ด การทุ จริ ตหรื อดําเนิ น การที ผิ ด ปกติ อย่างมี ส าระสําคัญ ในการนี" คณะกรรมการได้แ ต่ งตั"งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุ มภายใน รวมทั"งได้แสดงความเห็ นเกี ยวกับเรื องดังกล่ าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ง
ปรากฏอยู่ใ นรายงานประจําปี นอกจากนั"น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ยังได้จดั ทํารายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ไว้ใน Annual Report ด้วย

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายเกี ยวกับความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั"งบทบาทหน้าที
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี"

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั"งต้องมี ความหลากหลายของวิชาชี พ และมีประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชี การเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการ
กํากับดู แลกิ จการ โดยมิ ได้มีการกี ดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่ วยให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ซึ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ทั"ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็ นไปตามคุณสมบัติของ
กรรมการบริ ษทั ฯ ตามทีได้กาํ หนดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้ างการจัดการ” นอกจากนั"น กรรมการทั"ง 10 ท่าน ยังได้อุทิศ
เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการอย่างเต็มที โดยสามารถดูได้จากจํานวนครั"งในการเข้าร่ วมประชุ ม
ของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ “5.5.4) การประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อย”
5.2) ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
•

การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิ จการเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ้น
โดยรวม ดังนั"น เพือให้เ กิ ดความสมดุ ล ในอํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯ ได้แยกตําแหน่ งประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร โดยประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีขอบเขตอํานาจหน้าทีดังนี"
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานกรรมการ
1. รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้น ํ า ของคณะกรรมการในการกํา กั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการบริ หารงานของคณะ
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีกําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี" ขาดในกรณี ทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง
2 ฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
1. บริ หารจัดการและควบคุ ม ดู แลการดําเนิ นกิ จการที เกี ยวข้องกับการบริ ห ารงานทัวไปของบริ ษทั ฯ เพือให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุ นในธุ รกิ จต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตที กําหนดไว้ในนโยบายและระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ของ
บริ ษทั ฯ เรื องอํานาจอนุมตั ิดาํ เนิ นการ
4. การดําเนิ นงานใดๆ ที ได้รับมอบหมายตามมติ ทีประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ มติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นของ
บริ ษทั ฯ
การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารนั"น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วง ทีทําให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
สามารถอนุ ม ัติ ร ายการที ตนหรื อบุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื ออาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการทีเป็ นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ิไว้ โดยการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพือพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าว
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

•

การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริ หาร
บริ ษทั ฯ มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทั"งหมด ซึ งในจํานวนดังกล่าวมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั"งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ทีมีความเป็ นอิสระอย่าง
แท้จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ หรื อความสัมพันธ์อืนใด โดยมีส่วนร่ วมในการ
กํากับดู แลกิ จการด้วยความเป็ นอิ สระและเป็ นกลาง เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ และเพือให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯ ได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มิ ให้เป็ นบุคคลเดี ยวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการทีมีประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญ
จากหลากหลายสาขา จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีเป็ นอิสระ
- กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน

4 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั"งคณะ)
4 ท่าน
2 ท่าน (โดยเป็ นกรรมการซึ งเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่
1 ท่าน)
ทั? ง นี? กรรมการอิ สระ 2 ท่ า น คื อ ดร. ทองฉั ต ร หงศ์ ลดารมภ์ และนายประดั ง ปรี ช ญางกู ร เป็ นผู้ ที มี
ประสบการณ์ การทํางานทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพือให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถมันใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิ บตั ิหน้าทีใน
ฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม
•

บทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริ ษทั ฯ ได้มี ก ารแบ่ งแยกอํานาจหน้าที และความรั บ ผิ ด ชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับ
ดู แลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที จะก่ อให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูถ้ ื อหุ้น โดย
คํานึ งถึ งผลประโยชน์ ข องผูม้ ี ส่วนได้เ สี ยทุ ก ฝ่ าย ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ แก่ ตนเองหรื อแก่ ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่
ดําเนิ นการใดๆ ที เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่ งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลัก
จริ ยธรรมทีดี ปฏิ บตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื อสัตย์สุจริ ต ทั"งนี" ให้รวมถึ งการดูแล
ให้การดําเนิ นกิ จการเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติ คณะกรรมการ มติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ส่ วนประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ทํา
หน้าทีเป็ นหัวหน้าคณะหรื อผูน้ าํ คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ และควบคุมดู แลการดําเนิ น
กิจการทีเกียวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั ฯ

5.3) การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
•

นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืนของกรรมการ
เพือประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด “นโยบาย”
ในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิ น 5 บริ ษทั กรรมการ
บริ ษทั ฯ ทั"ง 10 ท่าน ไม่มีท่านใดที ดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื นเกิ น 5 บริ ษทั ซึ งเป็ นการ
แสดงให้เห็ นว่าคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ดีเกิ น
กว่านโยบายทีกําหนดไว้

•

นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืนของผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดย
กําหนดให้ก่อนทีผูบ้ ริ หารท่านใดจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืน จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริ หาร

ทราบเพือพิจารณาอนุ มตั ิ ทั"งนี" ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ทีดําเนิ นธุ รกิ จสภาพอย่างเดี ยวกับบริ ษทั ฯ หรื อ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
5.4) ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลื อกกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่าง
โปร่ งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “3. การสรรหาและแต่ งตั?งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด”
5.5) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปี ทีผ่ านมา
5.5.1) การกําหนดนโยบายและทิศ ทางการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์และพันธกิ จไว้อย่างชัดเจน โดยได้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวไว้ภายใต้
หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้ เรื อง “วิสัย ทัศ น์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ข อง
องค์ กร”
การติดตามดูแลในเรื องจริย ธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้มีการสื อสารแนวทางการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมทางธุ รกิ จผ่านทางช่ องทางต่างๆ อีกทั"งบริ ษทั ฯ ยัง
ได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ทีจะต้องรับทราบ
และปฏิ บตั ิตามนโยบายและข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ โดยการติดตามดู แลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ เป็ นหน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับ ทีจะต้องทําการสอดส่ องดูแล รวมถึ งให้คาํ แนะนําและ
คําปรึ กษาในกรณี ทีประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับจริ ยธรรมทางธุ รกิ จทีไม่ได้กาํ หนด
ไว้ โดยคําแนะนําดังกล่ าวจะต้องอยูบ่ นพื"นฐานของกฎหมาย ไม่ขดั ต่อนโยบาย หรื อจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ และจะต้องไม่ส่งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ฯ รวมถึ งจะไม่ส่งผลเสี ยต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วน
เสี ยของบริ ษทั ฯ อีกด้วย นอกจากนี" ทางบริ ษทั ฯ ยังมีการดูแลปรับปรุ งจริ ยธรรมทางธุ รกิ จให้มีความเหมาะสม
และทันสมัยอยูเ่ สมอ
ในกรณี ทีปรากฏเหตุวา่ มีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นจริ ยธรรมทางธุรกิจ ให้ผบู้ งั คับบัญชาดําเนิ นการตามสมควรแก่กรณี
เพือให้มีการแก้ไขหรื อดําเนิ นงานที ถูกต้องหรื อตักเตื อนแล้วแต่กรณี ทั"งนี" ผูท้ ี กระทําผิดจะถูกพิจารณาทาง
วินยั และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั"นขัดต่อกฎหมาย
อนึ ง ทางบริ ษทั ฯ ยังมี อีกช่ องทางหนึ งในการรั บแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยน หรื อข้อคิ ดเห็ นเกี ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม รวมถึ งพฤติ กรรมทีอาจส่ อถึ งการทุจริ ต การปฏิ บตั ิอย่างไม่เท่าเทียม โดย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดขั"นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส ตามรายละเอียด
ในหัวข้อ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้เรื อง ขั?นตอนและวิธีการ “การแจ้ งเบาะแสและการปกป้ องพนักงานผู้
แจ้ งเบาะแส”
นอกจากนั"น เพือปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และ
สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิ จการทีดี ของกลุ่มบริ ษทั สามารถ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีการประเมินผลเรื อง
จริ ยธรรมธุ รกิ จ เพือให้ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั สามารถทําการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรม
ธุรกิจทีกลุ่มบริ ษทั สามารถ กําหนดไว้ครบถ้วนหรื อไม่ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 16 หัวข้อ ดังนี"
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่คา้
7. นโยบายการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี"

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
นโยบายการฟอกเงิน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม
ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม
นโยบายการไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั"ง 16 หัวข้อ อยูใ่ นระดับทีดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 99.84
5.5.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศ น์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนในการกําหนดและให้ความเห็ นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิ จ
และงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่
กิจการและความมันคงสู งสุ ดให้แก่ผูถ้ ื อหุ้น โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมที ดี ปฏิ บ ตั ิ หน้าที ด้วยความซื อสัตย์สุ จริ ต ทั"งนี" ใ ห้
รวมถึ งการดู แ ลให้ ก ารดําเนิ น กิ จการเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความเสี ยงทีมีประสิ ทธิ ผล รวมทั"งมีการติดตามการ
ดํา เนิ น การในเรื องดัง กล่ า วโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่ า งสมําเสมอในที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.5.3) การแต่ งตั?งคณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพือกํากับดู แลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบายที กําหนดไว้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ คณะ
กรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั"งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพือช่ วยในการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และช่ วยแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการตรวจสอบหรื อพิ จารณาเรื องต่ างๆ ที สํา คัญต่ อ บริ ษทั ฯ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ มีท" งั หมด 6 คณะ ดังนี"
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ หาร
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
- คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
สําหรั บรายละเอี ยดบทบาท ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ใน
หัวข้อ “2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย” นอกจากนั"น คณะกรรมการยังได้กาํ หนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดย่อย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com)
5.5.4) การประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อย
1) คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการประชุ ม อย่างน้อยปี ละ 7 ครั" ง และมีการประชุ มพิเศษเพิมเติ ม
ตามความจําเป็ น โดยหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งกําหนดการประชุ มทั"งปี เป็ นการล่ วงหน้า

และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกําหนดการดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้า
ร่ วมประชุ มได้ ซึ งในหนังสื อเชิ ญประชุ มมีการกําหนดวาระการประชุ มชัดเจน และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ นประจํา หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ทําการ ก่อนวันประชุ มคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุ ม
ปกติการประชุมแต่ละครั"งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง นอกจากนั"น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้
คณะกรรมการมีจํานวนองค์ ประชุ มขั?นตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุ ม คณะกรรมการ
ต้ องมีกรรมการอยู่ไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั?งหมด โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีการประชุมทั"งสิ" น 9 ครั"ง ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี"

รายชื อคณะกรรมการ
1. ดร. ทองฉัตร
2. นายประดัง
3. นายเสรี
4. นางศิริเพ็ญ
5. นายเจริ ญรัฐ
6. นายวัฒน์ชยั
7. นายศิริชยั
8. นายปริ ญญา
9. นายธนานันท์
10.นายประชา

หงศ์ลดารมภ์
ปรี ชญางกูร
สุ ขสถาพร
วิไลลักษณ์
วิไลลักษณ์
วิไลลักษณ์
รัศมีจนั ทร์
ไววัฒนา
วิไลลักษณ์
พัทธยากร

ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตั?งแต่
เมษายน 2551
เมษายน 2551
กุมภาพันธ์ 2542
กุมภาพันธ์ 2536
กุมภาพันธ์ 2536
กุมภาพันธ์ 2536
กุมภาพันธ์ 2539
เมษายน 2553
เมษายน 2559
เมษายน 2560

วาระการ
การเข้ าร่ วม
ดํารง
ประชุ ม
ตําแหน่ ง
(ครั?ง)
(ปี -เดือน)
9/9
9-8
9/9
9-8
9/9
18-11
9/9
24-10
9/9
24-10
9/9
24-10
9/9
21-10
9/9
7-8
8/9(1)
1-8
0-8
4/4(2)

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา
- พิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานประจํา ปี 2559 และผลการ
ดําเนิ นงานแต่ละไตรมาสของปี 2560
- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั ฯ
- รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย
สําหรับปี 2559
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น
ผลการสํารวจการกํากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น
ประจําปี 2560
- รั บ ทราบผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั ฯ ประจําปี
2559 และพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560
- พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559
- พิจารณาให้ความเห็ นสําหรับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2560 ทุกวาระก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
- พิจารณาการแต่งตั"งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาอัตราการขึ"นเงิ นเดื อนประจําปี 2561 การกําหนดโบนัส
ประจําปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจําปี 2561
- พิจารณาการประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที
ของบริ ษทั ฯ
- พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกํากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรม
ธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
- พิจารณาอนุ มตั ิ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และแผนการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561
- พิจารณาเรื องการเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น และการส่ ง
คําถามเกี ยวกับบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ้นโดย
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
- รั บทราบรายงานการถื อครองหลัก ทรั พย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีมีการเปลียนแปลงจากการประชุ มครั"ง
ก่อน

วาระการ
การเข้ าร่ วม
ดํารงตําแหน่ ง
ดํารง
ประชุ ม
กรรมการตั?งแต่ ตําแหน่ ง
(ครั?ง)
(ปี -เดือน)

รายชื อคณะกรรมการ

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา
- พิจารณาอนุ ม ตั ิ จดั ตั"งบริ ษทั ย่อย รวมถึ งการแต่ งตั"งผูบ้ ริ หาร
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ใหม่
- พิจารณารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย
- พิจารณาการปรับโครงสร้ างการลงทุนของสายธุ รกิ จ Utilities
& Transportations
- พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ย่อย
- รั บ ทราบวัน ครบกํ า หนดการใช้ สิ ทธิ ซื" อหุ้ น สามั ญ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SAMART-W
- รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับกฎหมาย และประกาศฉบับ
ใหม่
- พิ จ ารณาแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ ก ารทํา รายการที เกี ยวโยงกั น
ระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย กับกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุ ค คลที มี ค วามเกี ยวข้อ ง ในกรณี ที เป็ นรายการสนับ สนุ น
ธุรกิจปกติทีมีเงือนไขทางการค้าโดยทัวไป

หมายเหตุ

(1)
(2)

ติดภารกิ จของบริ ษัทฯ ในต่ างประเทศ
ได้ รับการแต่ งตั$งเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการเมื'อวันที' 25 เมษายน 2560

ทั"งนี" ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั"งให้
คณะกรรมการและผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั"งสิ" น 5 ครั"ง ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี"
รายชื อคณะกรรมการ
1. นายประดัง ปรี ชญางกูร
2. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
3. นายเสรี
สุ ขสถาพร

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา
(ครั?ง)
5/5
- สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ และ
5/5
บริ ษทั ย่อย ประจําปี 2560 โดยได้สอบทานประเด็นทีเป็ นสาระสําคัญ รวมถึ ง
5/5
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถู กต้องครบถ้วน เพือให้มนใจว่
ั
าการจัดทํางบการเงิ น
เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองทัวไป
- สอบทานความสมเหตุสมผล มีความโปร่ งใส และให้ความเห็ นต่อรายการที
เกี ยวโยงกันหรื อรายการที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั"งให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.)
- สอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับ
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และได้ให้ฝ่ายจัดการติดตามสาระสําคัญของ
การแก้ไขหรื อปรับปรุ ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอ
- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน
ผลการตรวจสอบในปี 2560 ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในและของผูส้ อบ
บัญชี อย่างต่อเนื อง เพือรับทราบสาเหตุของความเสี ยหายหรื อข้อบกพร่ องใน

รายชื อคณะกรรมการ

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
(ครั?ง)

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา
การปฏิบตั ิงาน และให้ขอ้ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งแก้ไขระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ผลยิงขึ"น

- สอบทานและอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ซึ งจัดทําโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามปั จจัยความเสี ยงทางธุ รกิ จ และรับทราบผลการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน พร้ อมทั"งให้ขอ้ แนะนําการพัฒนาการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ
เพือให้มีระบบการตรวจสอบทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
- พิจารณาคัดเลื อก เสนอแต่งตั"ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2560 โดยประเมินผลการตรวจสอบในปี ทีผ่านมา พิจารณาความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชี และการให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับมาตรฐานการบัญชี

- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 โดย
กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ประจําทุ ก ปี เพื อให้ เ กิ ด ความมันใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บ ตั ิ
หน้ า ที ตามที ได้ รั บ มอบหมายอย่ า งครบถ้ ว น โดยได้ ใ ห้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
3) คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมทั"งสิ" น 12 ครั"ง ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี"
รายชื อคณะกรรมการ
1. นายเจริ ญรัฐ
วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชยั
วิไลลักษณ์
3. นายศิริชยั
รัศมีจนั ทร์
4. นายจง
ดิลกสมบัติ
5. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
6. นายธี ระชัย
พงศ์พนางาม
7. นายประชา
พัทธยากร

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
(ครั?ง)
12/12
9/12(1)
2/2(2)
12/12
8/12(1)
12/12
6/8(3)

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา

- พิจารณาแผนการดําเนิ นงานและแนวทางแก้ไขปั ญหาของแต่ละสายธุรกิ จ
เป็ นประจําทุกไตรมาส

- ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินธุรกิจ ให้เป็ นไปตามแผนงานทีกําหนด
ไว้ เป็ นรายเดือน
- พิจารณาเรื องการลงทุน และแผนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560
ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
- พิจารณาอัตราการขึ"นเงินเดื อนประจําปี 2561 การกําหนดโบนัสประจําปี
2560 และนโยบายการจ่ ายโบนัส ประจําปี 2561 สําหรั บ พนัก งาน และ
ผู้บ ริ หารของบริ ษั ท ฯ เพื อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนพิจารณา
- พิจารณาอนุมตั ิอตั ราการจ้างงาน และการปรับตําแหน่งพนักงาน

ติดภารกิ จของบริ ษัทฯ ในต่ างประเทศ
ลาออกจากกรรมการบริ หาร โดยมีผลตั$งแต่ วันที' 1 มีนาคม 2560
ได้ รับการแต่ งตั$งเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารเมื' อวันที' 11 พฤษภาคม 2560
4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีการประชุมทั"งสิ" น 3 ครั"ง ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี"

รายชื อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายเสรี
นายประดัง
นายศิริชยั
นายปริ ญญา

สุ ขสถาพร
ปรี ชญางกูร
รัศมีจนั ทร์
ไววัฒนา

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
(ครั?ง)
3/3
3/3
3/3
3/3

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา

- รับทราบเรื องการเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น และการส่ งคําถามเกียวกับ
-

บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ประจําปี 2560
รั บ ทราบผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ประธาน
กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559
พิจารณาทบทวน / แก้ไขนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และ
กฎบัตร คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิจการในระดับสากล
พิจารณาอนุ มตั ิรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการกํากับดู แล
กิจการ ประจําปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิการกํากับดูแลกิจการ ทีใช้เปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2559

- พิจารณาการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการปี 2560
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560
- พิจารณาหลักเกณฑ์ก ารประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้า ที
บริ หาร (CEO) และเลขานุการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560

- ดูแลให้มีการจัดประชุ มระหว่างกรรมการทีไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่ วมของฝ่ ายจัดการ เพือเปิ ดโอกาสให้กรรมการที ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หาร ได้อภิปรายปั ญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับกฎหมาย และประกาศฉบับใหม่
5) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมี การประชุ มทั"งสิ" น 3 ครั" ง ซึ งสามารถสรุ ปได้
ดังนี"
รายชื อคณะกรรมการ
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
2. นายประดัง ปรี ชญางกูร
3. นายเสรี
สุ ขสถาพร

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา
(ครั?ง)
3/3
- การสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทีถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
3/3
- การสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
3/3
- พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

- พิจารณาอัตราการขึ"นเงิ นเดื อนประจําปี 2561 การกําหนดโบนัสประจําปี
2560 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจําปี 2561
- พิจารณาการอนุมตั ิรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2559
6) คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงมีการประชุมทั"งสิ" น 3 ครั"ง ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี"
รายชื อคณะกรรมการ
1. นายเจริ ญรัฐ
2. นายวัฒน์ชยั

วิไลลักษณ์
วิไลลักษณ์

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
(ครั?ง)
3/3
3/3

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา

- รับทราบความเสี ยงทีเป็ นสาระสําคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั"งให้คาํ ปรึ กษา

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
(ครั?ง)
3/3
3/3

รายชื อคณะกรรมการ
3. นายศิริชยั
4. นายธนานันท์

รัศมีจนั ทร์
วิไลลักษณ์

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา
และคําแนะนําการบริ หารความเสี ยงกับฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ

- กําหนดมาตรการป้ องกันและแก้ไข เสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง เพือใช้เป็ นแนวทางประเมินและบริ หารความเสี ยง
- จัดลําดับความสําคัญของความเสี ยง และให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการบริ หาร
ความเสี ยง ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื อง
- คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ได้สรุ ปรายงานผลการบริ หารความเสี ยง ในปี
2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ

7) คณะกรรมการพัฒ นาเพือความยังยืน
ในปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนมีการประชุมทั"งสิ" น 2 ครั"ง ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี"
รายชื อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวัฒน์ชยั
วิไลลักษณ์
นายศิริชยั
รัศมีจนั ทร์
นายจง
ดิลกสมบัติ
นายธนานันท์
วิไลลักษณ์
นางสุ กญั ญา
วนิ ชจักร์ วงศ์
นายประชา
พัทธยากร
นายธี ระชัย
พงศ์พนางาม
นางผ่องศรี
สลักเพชร
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ สว่างภูวนะ

การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
(ครั?ง)
2/2
-(*)
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

สรุ ปสาระสํ าคัญทีพิจารณา

- รั บทราบผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
ประจําปี 2559
- ทบทวนนโยบายความรั บผิด ชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ และหน้าที ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน

- ส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมเพือให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฏิบตั ิงาน
และมีจิตอาสา เสี ยสละ เพือทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่ วนรวม
- ทําการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนประจําปี 2560
เพือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ไข เพือประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานให้ดียงขึ
ิ "น

- ติดตามผลการดําเนิ นกิ จกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2560
ของบริ ษทั ฯ
- พิจารณารายงานคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนทีจะเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี 2560
หมายเหตุ

(*)

ลาออกจากกรรมการพัฒนาเพื' อความยัง' ยืนโดยมีผลตั$งแต่ วันที' 1 มีนาคม 2560
คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสมําเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณา
การประชุ มระหว่ างกันเองของกรรมการทีไม่ ใช่ ผ้ ูบริหาร
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มระหว่างกันเองของกรรมการทีไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ก่อน
หรื อหลังการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั"ง โดยปราศจากการมีส่วนร่ วมของฝ่ ายบริ หาร เพือเปิ ด
โอกาสให้กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริ หาร ได้อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการของบริ ษทั ฯ

5.6) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงาน
เพือยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงาน (สามารถดูรายละเอียดเรื องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ทีหัวข้อ “1.2
จริยธรรมธุรกิจ”)

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(สามารถดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้อ “การควบคุ ม ภายใน การบริ หารจั ด การความเสี ยง และการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน”)
5.8) การบริหารความเสี ยง
(สามารถดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้อ “การควบคุ ม ภายใน การบริ หารจั ด การความเสี ยง และการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน”)
5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ
5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทั?งคณะ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั"งคณะ
ประจําปี 2560 เพือมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานตามหลักการ
กํากับดูแลกิ จการที ดี โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ แบบประเมิ นฯ ของตลาดหลักทรั พย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ ษทั ฯ ซึ งแบบประเมินได้รับการอนุ มตั ิเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั" งที 9/2560 เมื อวันที 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมิ นดังกล่ าวให้ก ับ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือการประเมินผล ซึ งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี"
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้าทีของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

ผลการประเมิ น การปฏิ บ ตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ทั"งคณะ ในรอบปี ที ผ่ านมา ซึ งประเมิ น โดย
กรรมการบริ ษทั ฯ ทั"ง 10 ท่าน ในภาพรวมทั"ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 95.26
5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ รายบุคคล
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ ได้จ ัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
รายบุ ค คล ประจําปี 2560 เพื อใช้ใ นการพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ น
รายบุคคลอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ แบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ
ซึ งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุ มตั ิเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั" งที 9/2560 เมื อวันที 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมิ นดังกล่ าวให้ก ับ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือการประเมินผล ซึ งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี"
•
•
•
•

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมิ น การปฏิ บ ตั ิ งานของกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นรายบุ ค คล ในรอบปี ที ผ่านมา ซึ งประเมิ น โดย
กรรมการบริ ษทั ฯ ทั"ง 10 ท่าน ในภาพรวมทั"ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 98.33
5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองในรอบปี ทีผ่านมา ว่ามีการปฏิ บตั ิตาม
แนวทางการปฏิบตั ิทีดีหรื อไม่ และมีประสิ ทธิ ผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จดั ให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดย
บริ ษทั ฯ ได้นาํ แบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ ซึ งแบบประเมิ น
ได้รับการอนุ มตั ิ เห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั"งที 9/2560
เมื อวันที 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมิ นดังกล่ าวให้กบั กรรมการตรวจสอบเพือการ
ประเมินผล ซึ งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี"
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การพัฒนาและการฝึ กอบรม
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หาร

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 ทีผ่านมา ซึ งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั"ง 3
ท่าน ในภาพรวมทั"ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 99.27
5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย ประจําปี
2560 ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการกํากับ ดู แลกิ จการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒ นาเพื อความยังยืน เพื อนําผลการ
ประเมิ นที ได้ไปพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ" น และ
เป็ นไปตามหน้าที ความรั บผิดชอบที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ แบบ
ประเมิ น ฯ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ มาปรั บ ใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ บริ ษทั ฯ ซึ งแบบประเมิ น ได้รับ การอนุ ม ัติ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั" งที 9/2560 เมื อวันที 18
ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั กรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุ ดย่อยเพือ
การประเมินผล ซึ งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี"
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• การประชุมของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การพัฒนาและการฝึ กอบรม
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปี ทีผ่านมา ในภาพรวมทั"ง 4 หัวข้อ เป็ นดังนี"
1. คณะกรรมการบริ หาร ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 97.15
2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 100.00
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 97.50
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 99.11
5. คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 88.28
5.9.5) การประเมินประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการกํากับ ดู แ ลกิ จการ ได้จดั ให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที บริ ห าร
ประจําปี 2560 เพือนําไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินทีได้รับการอนุ มตั ิเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั"ง 9/2560 เมือวันที 18 ธันวาคม 2560 และ
ได้มีการจัดส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือการประเมินผล ซึ งในแบบประเมินจะ
ครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเป็ นผูน้ าํ
การกําหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
การบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายใน
การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสื บทอดตําแหน่ง
ความรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
การกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมิ นประธานเจ้าหน้าที บริ หาร ในรอบปี ที ผ่านมา ซึ งประเมิ นโดยกรรมการบริ ษทั ฯ ทั"งหมด 9
ท่านในภาพรวมทั"ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 98.61
5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษทั ฯ
เพือให้เลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน จึงได้จดั ให้มีการประเมินเลขานุ การบริ ษทั ฯ
ด้วย โดยใช้แบบประเมินทีได้รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั" งที 9/2560 เมื อวันที 18 ธันวาคม 2560 และได้มีก ารจัด ส่ งแบบประเมิ นดังกล่ าวให้ก ับ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือการประเมินผล ซึ งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี"
• ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุ การบริ ษทั ฯ
• การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
• การติดต่อและประสานงาน
• การจัดเก็บเอกสาร
• การจัดประชุม
• การกํากับดูแลกิจการ
ผลการประเมินเลขานุการบริ ษทั ฯ ในรอบปี ทีผ่านมา ซึ งประเมินโดยกรรมการบริ ษทั ฯ ทั"งหมด 10 ท่าน ใน
ภาพรวมทั"ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยูใ่ นระดับ ดีเยียม คิดเป็ นร้อยละ 98.93
5.10) การพัฒ นากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒ นากรรมการ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกครั"งทีมีการเปลี ยนแปลงกรรมการ เพือให้ได้รับทราบข้อมูลที
จําเป็ นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั ิหน้าที โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที ของกรรมการใหม่ เพือเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บตั ิ หน้าที ของกรรมการ โดยมีเลขานุ การบริ ษทั ฯ เป็ นผู้
ประสานงานในเรื องต่างๆ ดังนี"
•
•
•

เรื องทีควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที กฎหมายทีควร
ทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
ความรู้ ทวไปของธุ
ั
รกิ จ : แนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพือสร้ างความรู้ ความเข้าใจในธุ รกิ จและการ
ดําเนิ นงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
จัดให้มีการพบปะหารื อกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร เพือ
สอบถามข้อมูลเชิ งลึกเกียวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการแต่งตั"งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 1 ท่านคือ นายประชา พัทธยากร โดย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการจัดปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ

นอกจากนั"นเพือพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าทีของกรรมการ บริ ษทั ฯ ยังได้สนับสนุ นให้กรรมการ
ได้เข้าร่ วมสัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับกรรมการซึ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) หลักสู ตร Director Accreditation Program
(DAP) รวมทั"งหลักสู ตรอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ งกรรมการบริ ษทั ฯ 5 ท่าน ผ่านการอบรม
หลักสู ตร DCP กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP และกรรมการอีก 2 ท่าน ผ่านการอบรมทั"งหลักสู ตร
DCP และ หลัก สู ต ร DAP โดยในแต่ ล ะปี บริ ษัท ฯ จะนํา ส่ ง หลัก สู ต รการอบรมที จัด โดยสถาบัน ต่ า งๆ ให้ ก ับ
คณะกรรมการเพื อพิ จารณาเข้าร่ วมการอบรมแต่ ล ะหลัก สู ตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ งในปี 2560 มี
กรรมการได้เข้าอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพิมเติม ดังนี"
กรรมการ
1. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์

หลักสู ตรอบรม
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ด้านวิ ทยาการพลังงาน รุ่ น ที 10 (วพน. 10) จากสถาบันวิ ทยาการ
พลังงาน ปี 2560
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ หลักสู ตร ABC (Academy of Business Creativity) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิ งธุรกิจ
รุ่ นที 6 โดยมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี 2560
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ หลักสู ตรการบริ หารการรักษาความสงบเรี ยบร้อยของสังคมภาครัฐร่ วมเอกชน (บรอ.) รุ่ นที 4 จาก
วิทยาลัยการตํารวจกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ปี 2560
4. นายประชา พัทธยากร
หลักสู ตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ นที 8 จากมูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP) ปี 2560
การพัฒ นาผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสู ตรการบริ หารระดับสู ง เพือพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ ควบคู่ไปกับ
การเพิมองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริ มสร้างความเชี ยวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ"น อีกทั"งเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลือนตําแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชี พ
และส่ งเสริ มธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมธุรกิจทีดําเนิ นการ
ทั"งในปั จจุบนั และอนาคต
(สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการอบรมของผูบ้ ริ หาร ได้ในหัวข้อ “โครงสร้ างการจัดการ” ภายใต้ เรื อง
“บุคคลากร”)
1.2

จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนิ นธุ รกิ จและบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีคู่มือจริ ยธรรม
ธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ให้ยึดถื อเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการทํางานด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต
และเป็ นไปอย่างมี มาตรฐาน คุณภาพ คุ ณธรรม รวมทั"งครอบคลุ มในเรื องของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ มต่างๆ รายการ
ระหว่างกัน การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย การดู แลทรั พย์สิ น และการป้ องกันความขัด แย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่ งครัด ตั"งแต่ปี 2548 ทั"งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั"งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือให้พนักงานบริ ษทั ฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึ ง
หลักจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ งได้มีการทบทวนจริ ยธรรมธุ รกิ จเป็ นประจําทุกปี โดยฉบับที ใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั ได้รับการอนุ มตั ิ จากที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในจริ ยธรรมธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี"
•

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและพนักงาน
เพือยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี"
1.
2.

หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
กรณี ทีกรรมการหรื อพนักงานได้มีการทํารายการทีเกียวโยงกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเสมือนกับบริ ษทั ฯ
ได้กระทํากับบุคคลภายนอก ซึ งกรรมการหรื อพนักงานผูน้ " นั จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ

3.
4.
5.

ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื องการ
ทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนื อง
ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซื" อขายหุ้นของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่ บุคคลอื น เพือ
ประโยชน์ในการซื" อขายหุ้นของบริ ษทั ฯ
ระหว่างทีปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิ บตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีถื อ
ว่าเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ เพือประโยชน์แก่ผูใ้ ดทั"งสิ" น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลการเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น

โดยหากมี รายการที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิ ดขึ"น บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
และผูท้ ีเกียวข้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือรับทราบถึ งรายการทีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั"ง
รวมทั"งมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) และได้เ ปิ ดเผยรายละเอี ยด มูลค่ ารายการ คู่สัญญา เหตุ ผลและความจําเป็ นไว้ใ นรายงาน
ประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน โดยการพิจารณาสําหรับรายการทีเกียวโยงกัน กรรมการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยูใ่ น
ทีประชุมเพือร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงมติท" งั ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ทั"งนี" รายการที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทีเกิดขึ"นในปี 2560 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่ างกัน”
•

ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งหน้าที ในการดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ้นทั"งรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม
โดยมีนโยบายถื อปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่ น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้นและออกเสี ยง
ลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็ นอย่างอิสระในทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น สิ ทธิ ในการรั บส่ วนแบ่งกําไร สิ ทธิ ในการ
เสนอวาระการประชุ มและการส่ งคําถามล่ วงหน้า ตลอดจนสิ ทธิ ในการรั บทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน
และนโยบายการบริ หารงานทีสําคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สมําเสมอและทันเวลา โดยสิ ทธิ ทีผูถ้ ื อหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ได้รับ ได้แสดงไว้ใน “หมวดที 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น”

•

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรั พยากรทีทรงคุณค่าทีสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
ของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงให้การดูแลและการปฏิ บตั ิทีเป็ นธรรมทั"งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั"ง โยกย้าย และสวัสดิการทีเหมาะสม อาทิ การจัดให้มีพยาบาลอยูป่ ระจําห้องพยาบาลตลอดทุกวันทีอาคาร
สํานักงานของบริ ษทั ฯ โดยจะมี แพทย์เข้ามาเพือตรวจรั กษาพนักงานที เจ็บป่ วยสัปดาห์ ละ 2 วัน รวมทั"งจัดให้มี
สวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณี ผูป้ ่ วยนอก) ทีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั"งของรัฐบาล
และเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน ทั"งนี" ในปี 2560 มียอดจํานวน
เงินทีพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็ นเงินทั"งสิ" นจํานวน 3.95 ล้านบาท
อีกทั"งบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการทําประกันสุ ขภาพกลุ่ม (กรณี ผูป้ ่ วยใน) ให้กบั พนักงานของบริ ษทั ฯ ผ่านบริ ษทั อลิ อนั ซ์
อยุธยา ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) อีกด้วย นอกจากนั"นบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการประกันชี วิตหมู่ให้กบั พนักงานโดย
คุม้ ครองถึงการเสี ยชี วิตทุกกรณี การตรวจสุ ขภาพประจําปี กองทุนสํารองเลี" ยงชี พเพือเป็ นหลักประกันความมันคง
ในชี วิตการทํางานโดยใช้ชื อกองทุ น ว่า “กองทุ น สํ ารองเลี?ย งชี พ พนั กงานเครื อสามารถ ซึ งจดทะเบี ย นแล้ ว ” มี
ประกันสังคมให้กบั พนักงาน เงินกูย้ ืมกรณี ประสบอุบตั ิภยั หรื อการเจ็บป่ วย เงินช่ วยเหลื อกรณี พนักงานหรื อบุคคล
ในครอบครั วถึ งแก่ ก รรม มี ก ารเยี ยมไข้พนัก งาน เยียมพนัก งานคลอดบุ ตร การจัด ให้ มี ส ถานที ออกกําลังกาย
(Fitness) รวมทั"งส่ วนลดในการซื" อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ยังได้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื อง ด้วยการจัดฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอในทุกระดับ ทั"งการจัด
อบรมภายในบริ ษทั ฯ การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ (สามารถดู
รายละเอี ยดเพิมเติ มเกี ยวกับการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “ โครงสร้ างการจัด การ” ภายใต้ เรื อง “บุ คลากร”)

รวมทั"งบริ ษทั ฯ ยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพือเป็ นการเพิมพูนความรู้และทักษะให้กบั พนักงาน
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโทให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ จํานวน 1 ทุน โดยเป็ น
ทุนการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ดา้ )
•

นโยบายความปลอดภัยในชีวติ และสุ ขอนามัยของพนักงาน
บริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน พัฒนา และสร้ างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
2. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพือให้เกิ ดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุ ขภาพอนามัยของ
พนักงาน
3. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเพือควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั และความเจ็บป่ วยอัน
เนื องจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั"งการส่ งเสริ มและ
สร้างจิตสํานึ กในการดูแลสุ ขภาพของพนักงาน
4. บริ ษทั ฯ จะให้ ก ารสนับ สนุ น ทรั พยากร อย่างเพี ยงพอและเหมาะสมในการดําเนิ น การตามข้อกํา หนดของ
กฎหมาย โดยมุ่งมันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และสร้ างจิ ตสํานึ กในด้านความปลอดภัย และ
สุ ขอนามัยของพนักงาน
5. บริ ษทั ฯ ถื อว่าความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงาน เป็ นสิ งสําคัญยิง เป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของกฎหมาย

1.

นอกจากนั"นบริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว อย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนี"
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

แต่งตั"งเจ้าหน้าที ความปลอดภัยและผูท้ ี เกี ยวข้องทุกระดับ เพือรั บผิดชอบ ดู แลและติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตาม
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่ งครัด
ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสํานึ ก และมีความรับผิดชอบร่ วมกัน เช่ น จัดให้มีการอบรมและปลูก
จิตสํานึ กพนักงาน ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั"งการอบรมด้าน
สุ ขภาพ โดยจัดสัปดาห์สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นต้น
กําหนดการซ้อมอพยพกรณี เกิดอัคคีภยั เป็ นประจําทุกปี พร้อมกําหนดจุดรวมพลในทุกสํานักงาน
การใช้ระบบสแกนลายนิ" วมือเข้า-ออกประตูสํานักงานเฉพาะผูม้ ี สิทธิ เข้า-ออก เพือความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของ พนักงานและบริ ษทั ฯ
จัด ให้ มี การตรวจรั ก ษาพยาบาล บริ ก ารยารั ก ษาโรคแผนปั จจุ บ นั และบริ ก ารทางการแพทย์เบื" องต้น ในทุ ก
สํานักงาน
จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี เป็ นประจําทุกปี
จัดให้มีสถานทีออกกําลังกาย Fitness Center และส่ งเสริ มให้มีการแข่งกี ฬาทั"งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ เพือ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของพนักงาน
ข้ อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในปี 2560 ในกลุ่มบริษทั สามารถ
สายธุรกิจ
จํานวนครั?งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั?นหยุดงานในปี 2560
1. ICT Solution and Service
1
2. Digital
ไม่มี
3. Call Center
ไม่มี
4. Utilities and Transportations
3
5. Technology Related Services
ไม่มี

ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้มี ก ารอบรมและแจ้งแนวทางปฏิ บ ตั ิ สําหรั บ มาตรฐานความประพฤติ ที ดี แ ละจรรยาบรรณของ
พนักงาน โดยผ่านการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ งจรรยาบรรณ
ดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึ กไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี ยวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ เพือถื อปฏิ บตั ิ โดยบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผย
จรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com)

• นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มี นโยบายให้ความสําคัญต่อการสร้ างคุณค่าของความพึงพอใจและความมันใจอย่างต่อเนื องให้กบั ลูกค้า ซึ ง
เป็ นผูม้ ี พระคุ ณของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื อง และได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิ เรื องดังกล่ าวไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ โดยมุ่งมันทีจะจัดหา พัฒนา และผลิตสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ ให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
ในราคาที เป็ นธรรม เพือสนองความต้องการของลู กค้า รวมทั"งการจัดหาผลิ ตภัณฑ์และอุปกรณ์ทีผลิ ตจากโรงงานที
ได้รับการรั บรองคุ ณภาพการผลิ ตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาผลิ ตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ ตลาด และปรั บปรุ งคุ ณภาพการให้บ ริ การต่ างๆ ให้ มีประสิ ท ธิ ภาพยิงขึ" น รวมถึ งการควบคุ ม และการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อนจําหน่าย เพือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ อาทิ
- บริ ษทั สามารถ ดิ จิตอล จํากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีศูนย์บริ การซ่ อม (Service Center) ซึ งมีช่างซ่ อมประจําศูนย์เพือ
ดูแลงานซ่ อมเครื อง อัพเกรดซอฟต์แวร์ และบริ การอื นๆ บริ ษทั มีการจัดอบรมให้กบั พนักงานประจําศูนย์บริ การ
อย่างต่อเนื อง เพือให้มีความเข้าใจในสิ นค้าและบริ การ มี ความเชี ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาที
เกี ยวข้องกับการใช้งานให้กบั ลู กค้าได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั"งยังมี จุดบริ การรั บฝากเครื องซ่ อม (Drop Point) เพือ
ให้บริ การลูกค้า นอกจากนั"น บริ ษทั ยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรี ยน เพือให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจสู งสุ ดในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ได้ให้บริ การแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่ วงโซ่ธุรกิจให้กบั กลุ่มธุ รกิ จ
เพือบริ การแก่ลูกค้าปลายทาง และมีการจัดตั"งศูนย์บริ การทัวประเทศ ซึ งอยูใ่ นความดูแลของบริ ษทั สามารถคอมมิวนิ
เคชัน เซอร์ วิ ส จํากัด เพื อความคล่ องตัว สะดวก และรวดเร็ วในการให้ บ ริ การแก่ ลู ก ค้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื อสาร (ICT Solution and Service) ด้วยศูนย์บริ การรวมทั"งสิ" น จํานวน 30 แห่ งครอบคลุมทัว
ประเทศ และบริ การจากศูนย์ Network Operation Center (NOC) ทีให้บริ การรับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขดั ข้องให้กบั
ลูกค้าตลอด 24 ชัวโมง
- บริ ษัท สามารถคอมมิ ว นิ เ คชัน เซอร์ วิส จํากัด ได้รั บ มาตรฐาน ISO 20000 ด้า นการบริ หารคุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพงานบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้ระบบงานได้รับความเชื อมันของลูกค้ายิงขึ"น รวมถึ ง
การรักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริ การได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพือให้ลูกค้าได้รับงานและบริ การ
ทีมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
- บริ ษทั สามารถคอมเทค จํากัด หน่วยงานบริ หารการปฏิ บตั ิการสนามบิน (Airport Operation Management) ได้รับ
มาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริ ห ารคุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพงานบริ ก ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื อ
ยกระดับคุณภาพบริ การ เช่ นการให้บริ การระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโ้ ดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กบั บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) อันจะส่ งผลในการเพิมความเชื อมันและความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
- บริ ษทั สามารถ อินโฟเนต จํากัด ได้ยกระดับความพึงพอใจของลู กค้าด้วยการปรั บปรุ งและพัฒนาการให้บริ การ
ลูกค้าผ่านระบบ CRM และเพิมทักษะความชํานาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล
- บริ ษทั เน็ ตเซอร์ วิส (ประเทศไทย) จํากัด ได้เ น้น การพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมากขึ" น เพื อใช้เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริ หารจัดการเว็บไซต์ และยังมีการจัดอบรมพนักงาน
เป็ นการภายใน เพือถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้พนักงานมีศกั ยภาพในการสนับสนุ นงาน
และพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพระบบงานทั"งในส่ วนทีเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก และงานทีส่ งมอบและให้บริ การกับลูกค้า
- บริ ษทั สามารถ เอ็ด เท็ค จํากัด ได้พฒั นาสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ทีมี จุดเด่ นในการนําเสนอในรู ปแบบมัลติมีเดี ย และ
พัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ให้กบั องค์กรธุรกิจชั"นนําต่างๆ โดยได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทั"งในส่ วนนักออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทําให้การออกแบบสื อ ซึ งรวมถึ งสื อการเรี ยนการสอน
อิเล็กทรอนิ กส์ มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ" น รวมถึ งการรั กษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ งเป็ นกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ให้มีคุณภาพ ทําให้การส่ งมอบงานและบริ การมีคุณภาพเป็ นทีพึงพอใจของลูกค้า
- บริ ษทั พอสเน็ท จํากัด ได้พฒั นาระบบ Electronic Signature Capture ซึ งเป็ นระบบทีช่ วยให้ธนาคารประหยัด
ค่าใช้จ่ายม้วนกระดาษ Sale Slip เพือช่ วยให้ร้านค้าลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ Sale Slip และสะดวกในการจัดเก็บ
ค้นหา
- บริ ษทั พอร์ ทลั เน็ท จํากัด ได้ขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ
Run SAP Like a Factory อีกทั"งยังได้จดั ส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ทีจําเป็ นอย่างต่อเนื อง จน

ได้รับ การรั บ รองมาตรฐานจากบริ ษทั SAP เพื อให้ มนใจได้
ั
ว่าบุค ลากรของบริ ษทั สามารถให้บ ริ ก ารได้ตาม
มาตรฐานสากล
- บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ได้วางแผนพัฒนาต่อยอดโครงการ social one โดยเชื อมโยงการทํางาน
ของโปรแกรม CRM เข้ากับSocial Monitoring เพือรวบรวมข้อมูลของลู กค้าไว้ทีจุดเดี ยวกัน ทําให้สามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้แบบ 360 องศา และสามารถทําการตลาดแบบรายบุคคลได้อย่างแม่นยํามากขึ"น
นอกจากนี" บริ ษทั ได้เริ มพัฒนาโปรแกรม Chatbot เพือให้สามารถให้บริ การในการแนะนําสิ นค้า หรื อข้อมูลสิ นค้า
ได้ตลอดเวลามีความสะดวกรวดเร็ วในการโต้ตอบได้ทนั ที สร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าด้วยการตอบทีรวดเร็ ว
โดยเน้นกลุ่มธุรกิจทีให้ความสําคัญกับการให้บริ การข้อมูลทีสะดวก และรวดเร็ ว เช่ น ธุ รกิ จประกัน การท่องเทียว
สายการบิน โรงพยาบาล และธุรกิจเกียวกับสาธารณูปโภค
•

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ งถือเป็ นหุ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสําเร็ จทางธุ รกิ จทีสําคัญประการหนึ งด้วย
ความเสมอภาค และคํานึ งถึ งผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิเรื องดังกล่ าวไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิ จ
ของบริ ษัท ฯ โดยในการคัด เลื อ กคู่ ค ้า เป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส มี ร ะบบ และมี ม าตรฐาน มี ก ารพัฒ นาและรั ก ษา
สัมพันธภาพที ยังยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญา เยียมเยียนคู่คา้ อย่างสมําเสมอ เพือแลกเปลี ยนความคิดเห็ น และมีความ
เชื อถื อซึ งกันและกันไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่ วนตัวจากคู่คา้ และคู่สัญญา รวมถึ งไม่กระทําการโฆษณาทีเป็ น
เท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด หลี กเลี ยงการซื" อสิ นค้าและ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน หรื อ
ละเมิ ด ทรั พย์สิ นทางปั ญญา และติ ด ตามข่ าวสารว่ามี คู่ค ้าละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษยชน หรื อละเมิ ด ทรั พย์สิ น ทางปั ญญา
หรื อไม่ หากพบว่าคู่คา้ มีพฤติกรรมดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะหลีกเลี ยงการซื" อสิ นค้า และ/หรื อบริ การกับคู่คา้ ทีมีพฤติกรรม
ดังกล่ าวอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายการปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครั ด โดยมีก าร
คัดเลื อกคู่คา้ ที"มีมาตรฐานเพื"อเข้าไปในทะเบียนผูข้ าย (Approved Vendor List) และมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนการ
สั"งซื; อ มีการประเมินคู่คา้ โ ดยใช้เกณฑ์ที"มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั;ง ISO 9001 และ
CMMI ทั;งนี; บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายไม่กระทําการทุจริ ต รี ดไถ ยักยอก หรื อปล่อยให้เกิ ดการกระทําดังกล่าว รวมทั;งคู่คา้
ต้องไม่เสนอหรื อรับสิ นบนหรื อสิ" งตอบแทนใดๆ ที"ผิดกฎหมายจากบริ ษทั ฯ นอกจากนี; คู่คา้ จะต้องไม่ใ ห้ของกํานัล
หรื อเสนอผลประโ ยชน์ส่ วนบุคคลไม่ว่าในรู ปแบบใด แก่ พนัก งานอันเป็ นผลมาจากการติดต่อกับคู่คา้ นโ ยบาย
ดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั;งยังได้รับการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบที"
เป็ นกลางทั;งภายในและภายนอกองค์กร

•

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี?
บริ ษทั ฯ ยึดมันในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือสร้างความเชื อถื อให้กบั เจ้าหนี" โดยบริ ษทั ฯ ได้ยึดมัน
ในสั ญญาหรื อ เงื อนไขต่ า งๆ ที ตกลงกัน ไว้อ ย่า งเคร่ งครั ด ในการชํา ระคื น หนี" เงิ น กู้ยื ม ดอกเบี" ย และมี ค วาม
รับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิ ดกรณี ทีไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงือนไขแห่ งสัญญาทีตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้เจ้าหนี" ทราบล่วงหน้าเพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

•

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติ กาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม ส่ งเสริ มการค้าเสรี
และได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิเรื องดังกล่าวไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต ไม่ทาํ ลายชื อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรื อทําการสิ งใดในทาง
ลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิ งลบ อันเป็ นการสร้ างผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ และไม่กระทําการ
ใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน หรื อคู่แข่งทางการค้า

•

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทีอาจ
เกิดขึ"นจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม จะต้องยึดถื อปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครั ด โดยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ

เพือให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ทั"งนี" รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวปฏิ บตั ิ
ในการดําเนิ นการเกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายดังกล่าวในปี ทีผ่านมา ได้เปิ ดเผยไว้ใน
เรื อง “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี ยง และการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน”
•

นโยบายการฟอกเงิน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริ ษทั ฯ
จะยึดมันตามกฎหมาย และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเกี ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติมอย่างเคร่ งครัด

•

นโยบายด้ านภาษี
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดา้ นภาษีให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี"
1. วางแผนและบริ หารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด
2. ดําเนิ นการนําส่ งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
3. ดําเนิ นการให้มีการประเมินความเสี ยง ทีอาจมีผลกระทบกับการเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้อง

•

นโยบายพัฒ นาเพือความยังยืน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญของการพัฒนาที จะนําไปสู่ การเติ บโตอย่างยังยืนของธุ รกิ จ ซึ งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การคํานึ งถึ งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และการกํากับดู แลกิ จการทีดี จึ งมีการกําหนดนโยบายพัฒนาเพือความ
ยังยืน ดังนี"
1. ดําเนิ นธุรกิจบนพื"นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที
เกียวข้องกับการพัฒนาเพือความยังยืน โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพือให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฏิบตั ิงาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกาย แรงใจ และ
เวลาส่ วนตัวเพือทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่ วนรวม
3. ส่ งเสริ มและให้ความรู้กบั พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ เพือใช้เป็ นแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพือความยังยืน
และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ให้ทวถึ
ั งทั"งองค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีโครงการ หรื อกิ จกรรมเพือสังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนาเพือ
ความยังยืน
นอกจากนี" บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพือความยังยืน) โดยเริ ม
จากการเขี ยนรายงานให้ เป็ นส่ วนหนึ งในรายงานประจําปี หากบริ ษทั ฯ มี ความพร้ อมมากขึ" นให้ พิจารณาการจัดทํา
รายงานแยกจากรายงานประจําปี

•

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ส่ วนรวม และชุ มชน
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั ฯ อยูร่ อดและเจริ ญเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม ดังนั"นบริ ษทั ฯ จึงได้
คืนกําไรส่ วนหนึ งให้แก่ สังคม โดยได้จดั งบประมาณส่ วนหนึ งจากรายได้ของบริ ษทั ฯ เพือสนับสนุ นกิ จกรรมทาง
สังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสมําเสมอ โดยมีส่วนร่ วมทางสังคมในการให้การสนับสนุ นทางการเงิน
หรื อสิ งของแก่กิจกรรมทีธํารงไว้ซึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอันดี งาม ตลอดจนปฏิ บตั ิตนเป็ นศาสนิ ก
ชนทีดี ในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมําเสมอ ให้การสนับสนุ นกิ จกรรมทางด้านการศึ กษา การ
พัฒนาความรู้ทางวิชาชี พ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ อย่าง
สมําเสมอ นอกจากนั"นบริ ษทั ฯ ยังได้เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับชุ มชนทีอยูโ่ ดยรอบและบริ เวณใกล้เคียง
โดยสร้างสัมพันธ์ทีดีกบั องค์กรทั"งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าํ ชุมชนในหลากหลายระดับเพือสร้ างความสัมพันธ์
ทีดี และสามารถประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุ มชนอย่างยังยืนและเป็ นรู ปธรรม โดยในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั
สามารถยังได้กาํ หนดแนวทางในการส่ งเสริ ม “การสร้ างคนคุ ณภาพ ส่ งเสริ มสังคมคุ ณธรรม” ผ่านโครงการและ

กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ที ให้ ป ระโยชน์ ต่ อสั ง คมหลายโครงการ ทั"ง นี" สามารถดู ร ายละเอี ยดเพิ มเติ ม ได้ใ น หัว ข้อ
“รายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม”
•

ความรับผิดชอบต่ อสิ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจโดยคํานึ งถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทั"งการ
เป็ นพลเมื องดี ในการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที เกี ยวข้อง รั บผิดชอบต่อ
สังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้ อมทั"งส่ งเสริ มและรณรงค์การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื อง
โดยมีนโยบายเพือการส่ งเสริ มให้ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรื องสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝังให้พนักงาน
ทุ ก คนคํา นึ งถึ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ งแวดล้อมในการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที อยู่เ สมอ โดยการรณรงค์ส ร้ างจิ ตสํานึ ก ด้า น
สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทีพนักงานมีส่วนร่ วม รวมทั"งดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
สิ งแวดล้อม เพือสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ งแวดล้อมบริ ษทั ฯ เพือเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานมีการปฏิ บตั ิ
อย่างต่อเนื องผ่านสื อต่างๆ เช่ น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสี ยงตามสายของบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มุ่งการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ โดยคํานึ งถึ งการอนุ รักษ์และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางด้านสิ งแวดล้อม รวมทั"งการนําเสนอบริ การทางด้านการสื อสารโทรคมนาคมทีใส่ ใจสิ งแวดล้อม และสนับสนุ น
การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีมีวิสยั ทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, โครงการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย โดยคัดแยกขยะและผลิ ตเชื" อเพลิ งขยะ เป็ นต้น นอกจากนั"น
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั กิ จกรรมกระตุน้ จิตสํานึ กของพนักงานในองค์กรให้ใส่ ใจสิ งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า
ผ่านสื อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลด ละ เลิ ก” ทีดําเนิ นกิ จกรรมอย่างต่อเนื องเป็ นประจําทุกปี
โดยในปี 2560 ยังมีการปรับเปลี ยนรู ปแบบการจัดกิ จกรรม เพือกระตุน้ ให้พนักงานเกิ ดพฤติกรรมการประหยัดและ
ออมเงิน พร้ อมทั"งใช้ทรัพยากรทีคุม้ ค่า เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่ วงเวลานั"น ภายใต้คอน
เซ็ปต์ “SAMART Smart Saving” เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมออกร้ านขายของ เพือเพิมรายได้หรื อสร้ างมูลค่าจาก
สิ งของ ไม่วา่ จะเป็ นของใหม่หรื อของใช้มือ 2 พร้อมทั"งจัดเสวนาเติมความรู้เกียวกับช่องทางการออม การลงทุนอย่าง
ปลอดภัย เพื อเสริ มรายได้ท" ังในระยะสั"น และระยะยาวให้ ก ับ พนัก งาน จากธนาคารต่ า งๆ อาทิ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์, ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา, ธนาคารกรุ งไทย และธนาคารธนชาต รวมถึ งบริ ษทั ซิ มทูแอชเซ็ท จํากัด ในเครื อ
กลุ่มบริ ษทั สามารถ ซึ งให้บริ การรับขายฝากอสังหาริ มทรัพย์ออนไลน์ รวมถึ งการปลูกฝังสุ ขนิ สัยทีดี ให้กบั พนักงาน
ภายใต้โครงการ Clean & Clear รณรงค์ให้เกิ ดการทิ"งแยกขยะเปี ยก, ขยะแห้ง และขยะรี ไซเคิล เพือให้เกิ ดการใช้
ทรัพยากรทีคุม้ ค่า และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นต้น ทั"งนี" สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ใน หัวข้อ “รายงานความ
รับผิดชอบต่ อสั งคม”

•

นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ
บริ ษัท ฯ มี ก ารกํา หนดนโยบายการไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษยชนโดยยึ ด หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ นหลัก ปฏิ บ ตั ิ ร่ วมกัน
พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อส่ งเสริ มให้มีการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยเคร่ งครัด และได้กาํ หนด
แนวทางปฏิ บตั ิ เรื องดังกล่ าวไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ให้การดู แลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน
และถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรื อกระจายข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เป็ นต้น ไปยัง
บุคคลอื นที ไม่เกี ยวข้อง ซึ งการเปิ ดเผยหรื อการถ่ ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานจะกระทําได้เมื อได้รับการ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนั"น บริ ษทั ฯ ยังปฏิ บตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลื อกปฏิ บตั ิไม่ว่า
จะเป็ นในเรื องของเชื" อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริ ษทั ฯ ให้โอกาสแก่ พนักงานในการแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที โดยกําหนดผลตอบแทนทีเหมาะสมตามระเบี ยบของบริ ษทั ฯ และให้โอกาสพนักงานใน
การศึกษาเพิมเติมทั"งในระดับอุดมศึ กษา และการอบรมในระยะสั"นและระยะยาว มี การดําเนิ นการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบ อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม ตลอดจนหลี กเลี ยงการแสดงความคิดเห็ น หรื อเรื องอืนใดทีอาจนําไปสู่
ความขัดแย้ง
นอกจากนั"น บริ ษทั ฯ ยังได้มีการสื อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ และถื อปฏิ บตั ิผ่านทางเว็บไซต์ HR
ของบริ ษทั ฯ (www.samarthre.com) อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็ นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื อง
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรี ยน ร้องทุกข์ เรื องทีถูกละเมิดสิ ทธิ รวมทั"ง

เรื องอื นๆ ได้ ซึ งทางบริ ษัท ฯ จะดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า วเพื อให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ทุ ก ฝ่ าย และสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
•

นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ^
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิเกียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิƒ โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางในการ
ดํา เนิ น การเกี ยวกับ เรื องดังกล่ า ว ให้ พนัก งานทุ ก คนลงนามในบัน ทึ ก ข้อ ตกลงการไม่ ก ระทําความผิ ด เกี ยวกับ
คอมพิ วเตอร์ แ ละการไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา บริ ษัท ฯ ได้ก ํา หนดนโยบายการใช้ งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั สามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทํางานของพนักงาน
เพือป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ทีละเมิดลิขสิ ทธิƒ หรื อไม่เกียวข้องกับการทํางาน

•

การแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้ างผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เพือสร้างความยังยืนให้กบั กิ จการ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกี ยวข้องให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่างเพียงพอ
และโปร่ งใส การจัด ให้ มี ช่องทางสําหรั บ ให้ ผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ยสามารถส่ งความคิ ด เห็ น หรื อข้อเสนอแนะ อัน เป็ น
ประโยชน์ และสร้ างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ โดยการส่ งจดหมายทางไปรษณี ยต์ ามทีอยูท่ ีได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) ในส่ วนของ “ติดต่อเรา” ซึ งรายละเอียดในการติดต่อมีดงั นี"
ส่ งจดหมายถึง

:

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
99/1 หมู่ที 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ชั"น 35 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลเพือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุ ปผล
เพื อรายงานคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ต่ อ ไป ทั"ง นี" บริ ษัท ฯ มี น โยบายในการคุ ้ม ครองผู้ส่ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ
•

ขั?นตอนและวิธีการ “การแจ้ งเบาะแสและการปกป้ องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส”
บริ ษทั ฯ ยึด ถื อ การปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การกํากับ ดู แ ลกิ จ การที ดี โดยได้ส นับ สนุ น ให้ พนัก งานของบริ ษทั ฯ ช่ วยกัน
สอดส่ องดู แ ลหากพบการกระทําใดๆ ที ผิด หลัก ธรรมาภิ บาล ผิ ดจรรยาบรรณ ผิ ดกฎระเบี ยบและข้อบังคับของ
ผิดกฎหมาย หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ รวมทั"งกรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแส
การกระทําผิดดังกล่ าวแก่บริ ษทั ฯ ได้ โดยส่ งเรื องพร้ อมเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานทีมี ให้กบั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ โดยทําได้ท" งั นําส่ งด้วยตนเอง ใส่ ลงในกล่องรับแจ้ง หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยขอให้ระบุชือ
และนามสกุลของผูแ้ จ้งมาด้วย เพือความสะดวกในการสอบถาม และ/หรื อ ขอข้อมูลเพิมเติม หากไม่มีการระบุชือจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิ เ คราะห์ แ ละหากพบว่ า มี มู ล ความจริ ง ก็ จ ะนํา เรื องดัง กล่ า วส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาดําเนิ นการต่อไป
ทั"งนี" บริ ษทั ฯ จะปกป้ องพนัก งานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มี การเปิ ดเผยชื อผูแ้ จ้งแก่ ผูใ้ ดทั"งสิ" น จะรู้ เพี ยงประธาน
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เท่านั"น
พนักงานบริ ษทั ฯ จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) และเว็บไซต์ HR ของบริ ษทั ฯ
(www.samarthre.com) เป็ นต้น

ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบายการกํากับดู แลกิ จการ และจริ ยธรรมธุ รกิ จ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.samartcorp.com) และได้มีการสื อสารนโยบายการกํากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิ จให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน

ของบริ ษทั ฯ รั บทราบผ่านทางอี เมล โดยจัดทําในรู ปแบบ Tips เกี ยวกับการกํากับดู แลกิ จการประจําสัปดาห์ และติ ด
โปสเตอร์ ทีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนั"นได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการทําหน้าที
สอดส่ องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ยดึ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2.

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยทั"งหมด 6 ชุ ด คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ
บริ หาร (Executive Board) คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง (Risk Management
Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน (Sustainable Development Committee) ดังนี"
1) คณะกรรมการตรวจสอบ (*) ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี"
1.
2.
3.

นายประดัง ปรี ชญางกูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
นายเสรี สุ ขสถาพร
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
นางสาวนันทนา คะงุ่ย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(*)
หมายเหตุ
กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน และกรรมการทุก ท่ านมี ความรู้ และประสบการณ์ เพียง
พอที' จะทําหน้ าที' ใ นการสอบทานความน่ าเชื' อ ถื อ ของงบการเงิ นของบริ ษั ท ฯ โ ดยสามารถดูรายละเอี ยด
ประวัติกรรมการตรวจสอบได้ ใ นหน้ า xxx

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั"งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จทีได้รับมอบหมาย โดย
กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มี ก รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พี ยงพอที จะทํา หน้าที ในการสอบทานความ
น่าเชื อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ฯ ต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบราย
ใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั"นต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติ
ของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ งติ ดต่อกันไม่เกิ น 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติ
เห็ นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการดํารงตําแหน่ งเกิ นวาระที กําหนดมิ ได้ทาํ ให้
ความเป็ นอิ สระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั"งต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูถ้ ื อหุ้น
ของบริ ษทั ฯ ด้วย
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั"ง โยกย้าย เลิ กจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.
5.
6.

7.
8.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั"ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอกรวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั"ง
พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรั พย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั"งนี" เพือให้มนใจว่
ั
ารายการดังกล่ าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ดังนี"
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นายจง ดิลกสมบัติ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
นายธี ระชัย พงศ์พนางาม
นายประชา พัทธยากร(*)

หมายเหตุ

(*)

ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ได้ รับการแต่ งตั$งเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารเมื'อวันที' 11 พฤษภาคม 2560

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารมี วาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลื อก
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั ฯ ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั"งเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ห ารใหม่ ทุ ก ปี ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั" งแรกหลังการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้ น
ประจําปี ซึ งกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ ง ทั"งนี"
กําหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนิ นนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ทีได้กาํ หนดไว้ ให้เป็ นไปตามที
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็ นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้ างเงิ นเดื อนของพนักงาน เพือเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บตั ิของบริ ษทั ฯ เรื อง
อํานาจอนุมตั ิดาํ เนิ นการ
6. ดําเนิ นการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
การมอบหมายอํานาจหน้าที และความรั บผิดชอบให้คณะกรรมการบริ หารนั"น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบ
อํานาจช่ วง ที ทําให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ั บมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิ รายการที ตนหรื อ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ิไว้
โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น เพือพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
1.

บริ หารจัดการและควบคุ มดู แลการดําเนิ นกิ จการที เกี ยวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั ฯ เพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
3. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บตั ิของบริ ษทั ฯ เรื อง
อํานาจอนุมตั ิดาํ เนิ นการ
4. การดําเนิ นงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารนั"น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบ
อํานาจช่ วง ทีทําให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สามารถอนุ มตั ิรายการทีตน
หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ิไว้
โดยการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพือพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี"
1.
2.
3.
4.

นายเสรี สุ ขสถาพร
นายประดัง ปรี ชญางกูร
นายปริ ญญา ไววัฒนา
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลื อกกรรมการจํานวนหนึ งของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั"งเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิ จการใหม่ทุกปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั"งแรกหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ
หุ้นประจําปี โดยกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั"งนี" กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยทีบริ ษทั ฯ จัดตั"งขึ"น รวมทั"งผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิทีสําคัญๆ ของบริ ษทั ฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดี อย่างสมําเสมอ
4. เสนอแนะข้อกําหนดทีเกียวกับจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิทีดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ
5. ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนื อง และเหมาะสม
6. รายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี ยวกับการกํากับดู แ ลกิ จการที ดี ของบริ ษทั ฯ พร้ อมความเห็ นในแนวปฏิ บตั ิ และ
ข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี"
1.
2.
3.

ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
นายประดัง ปรี ชญางกูร
นายเสรี สุ ขสถาพร

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่ งทุ กปี โดยให้ก รรมการที อยู่ใ น
ตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระอาจถูกเลื อกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่ได้
โดยได้ รั บ เสี ย งข้า งมากจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ สํ า หรั บ การแต่ ง ตั"ง กรรมการทดแทนในกรณี ที ตํา แหน่ ง ว่ า งลง
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจะเป็ นผู้พิ จ ารณาคัด เลื อ กกรรมการ และ/หรื อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาแต่งตั"งต่อไป
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั ฯ เพือนําเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ทีตําแหน่ งว่างลงเนื องจากครบวาระ และ
ในกรณี อืนๆ
สรรหา คัดเลื อก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย ของบริ ษทั ฯ ประธานเจ้าหน้าที
บริ หารผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั ฯ ในกรณี ทีมีตาํ แหน่ งว่างลง เพือนําเสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป รวมทั"งกําหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรั บกรรมการในคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
กําหนดโบนัสและอัตราการขึ"นเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
พิจารณากลันกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของบริ ษทั ฯ
กลันกรองและตรวจสอบรายชื อผูท้ ีจะเสนอชื อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานทีเกี ยวข้องว่า ไม่ได้เป็ นผูท้ ีถูกขึ"นบัญชี ดาํ หรื อ
ถอดถอนจากบัญชี รายชื อทีหน่วยงานเหล่านี" จดั ทําขึ"น
ในกรณี ทีมีการเสนอชื อกรรมการทีพ้นวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการ
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ผถู้ ือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5) คณะกรรมการบริหารความเสี ยง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี"
1.
2.
3.
4.

นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
นายประชา พัทธยากร(*)

หมายเหตุ

(*)

ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ

ได้ รับการแต่ งตั$งเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารความเสี' ยง เมื'อวันที' 11 พฤษภาคม 2560

คณะทํางานบริหารความเสี ยง
1. นายจง ดิลกสมบัติ
2. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
3. นายสมหมาย ดําเนิ นเกียรติ

ประธานคณะทํางาน
สมาชิ ก
สมาชิ ก

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัด เลื อ กกรรมการจํา นวนหนึ งของบริ ษัท ฯ เพื อเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ พิ จ ารณาแต่ ง ตั"ง เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสี ยงใหม่ทุกปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั" งแรกหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี
ทั"งนี" กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสี ยง
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดทิ ศทางธุ รกิ จทีชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปั จจัยความเสี ยงที สําคัญ พร้ อมทั"งกําหนดกลยุทธ์ในการ
บริ หารความเสี ยงนั"น
กําหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี ยง เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในส่ วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
กํากับดูแลให้มนใจว่
ั ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื อสารอย่างทัวถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านั"น
จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ"นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง เพือให้มนใจว่
ั าการสํารวจความ
เสี ยงได้ครอบคลุมทุกขั"นตอนของการดําเนิ นธุรกิจ
สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี ยงให้เกิดขึ"นอย่างต่อเนื องทัวทั"งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6) คณะกรรมการพัฒ นาเพือความยังยืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นายจง ดิลกสมบัติ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
นายประชา พัทธยากร
นายธี ระชัย พงศ์พนางาม
นางผ่องศรี สลักเพชร
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ สว่างภูวนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการเพือความยังยืน มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
แต่งตั"งเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนใหม่ทุกปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั"งแรกหลังการ
ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้ น ประจําปี ซึ งกรรมการที ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งดังกล่ าวมี สิ ท ธิ ก ลับ เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการพัฒ นาเพือความยังยืน
1.
2.
3.
4.

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดําเนิ นงานเพือการพัฒนาอย่างยังยืนทีสอดคล้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จทั"งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ
ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
กํากับดู แ ล ทบทวน ติ ด ตามความก้าวหน้าของการดําเนิ นการ และประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นการนโยบาย
พัฒนาเพือความยังยืน
รายงานผลการดําเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ทั?ง นี? คณะกรรมการชุ ด ย่ อย ได้ มี การประชุ ม อย่ างสมํ าเสมอ และได้ มี การจดบั นทึ กการประชุ ม เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ ง
สามารถดูร ายละเอีย ดสรุ ปสาระสํ าคัญ ของการประชุ ม และจํ านวนครั? งการเข้ าร่ ว มประชุ ม สํ าหรั บปี ที ผ่ านมาได้ ในหั วข้ อ
“การประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อย”
3.

การสรรหาและแต่ งตั?งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
•

การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การแต่งตั"งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอ
บุค คลให้ ดาํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุ ดย่อย ประธานเจ้าหน้าที บริ ห าร

ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั ฯ พร้ อมทั"งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบ โดยการ
สรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่ าตอบแทน จะดําเนิ นการสรรหา คัดเลื อกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดยใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ ของสมาคม
ส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั?ง ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ ทีกําหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ รวมทั?งการ
พิจ ารณาจากทักษะทีจําเป็ นทียังขาดอยู่ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ และพิจ ารณาทักษะ
ความชี ยวชาญทีจํ าเป็ นที ยังขาด เพื อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ยกเว้นกรณี ที มี การแต่ งตั"ง
กรรมการเข้าใหม่หรื อกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอรายชื อผูท้ ีเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาก่อนทีจะนําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั"งกรรมการแต่ละ
รายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึงหนึ งของจํานวนเสี ยงทั"งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดย
ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ " งั หมดเลือกตั"งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั?นบริ ษัทฯ ยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเสี ย งเลือกตั?งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยบริ ษัทฯ ได้ เสนอชื อกรรมการให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที
ต้ องการได้ อย่ างแท้ จริง ทั"งนี" สาํ หรับการเลือกตั"งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนิ นการ
สรรหา คัดเลื อก บุคคลทีมี คุณสมบัติครบถ้วนตามคุ ณสมบัติของกรรมการอิ สระทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ ซึ ง
สอดคล้อ งกับ กฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้า มาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ นอกจากนั" น
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ยัง ได้แ ต่ งตั"งคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยขึ" น เพื อช่ วยแบ่ ง เบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการ
ตรวจสอบ หรื อพิจารณาเรื องต่างๆ ที สําคัญต่อบริ ษทั ฯ ซึ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับ ดู แ ลกิ จการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ทั"งนี" สําหรั บการคัดเลื อกกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการชุ ดย่อยดังกล่ าว
จะต้องผ่านขั"นตอนการสรรหา คัดเลื อกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ ง จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทั"งภายในและภายนอกทีมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าํ มีความสามารถใน
การบริ หารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
เพือนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั"ง
•

แผนการสื บทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ทีมีตาํ แหน่ งผูบ้ ริ หารว่าง
ลง ซึ งนอกจากบริ ษทั ฯ จะตั"งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทําแผนสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับ สู งขึ" น โดย
พิจารณา คัดเลื อกบุคคลทีเหมาะสม และมีศกั ยภาพ ในการปฏิ บตั ิหน้าทีในตําแหน่ งผูบ้ ริ หารดังกล่าว และพัฒนาเพือเตรี ยม
ความพร้อมให้สามารถรองรับตําแหน่งได้ในอนาคต ทั"งนี" เพือสร้ างความเชื อมันให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ื อหุ้น ตลอดจนพนักงาน
ว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

4.

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
การจัดตั"งบริ ษทั ใหม่ทุกครั" ง ฝ่ ายจัดการต้องนําเรื องดังกล่ าวเสนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ ก่ อน
ดําเนิ นการจดทะเบียนจัดตั"งบริ ษทั ใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั"งผูบ้ ริ หารเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม พร้อมทั"งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารทีเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ดังกล่าว โดยผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ต้องรายงานผลการดําเนิ นงานในบริ ษทั ทีตนดูแล
ต่อคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกเดื อน สําหรับการลงทุนใดๆ หรื อการดําเนิ นเรื องที มีนัยสําคัญตามที กําหนดในอํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนิ นการของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิตามทีนโยบายกําหนด และต้องนําเสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
ในแต่ละปี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต้องนําเสนอแผนงานประจําปี เสนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื อพิ จารณาอนุ ม ตั ิ แ ผน หากบริ ษทั ใดมี ผลประกอบการไม่ เ ป็ นไปตามแผน ต้องชี" แจงต่ อที ประชุ ม

คณะกรรมการบริ หาร ในกรณี ทีผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกําหนดให้ช" ี แจงในการประชุ มคณะกรรมการบริ หารเป็ นกรณี
พิเศษ (Watch List) เพือเฝ้าระวังการบริ หาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด
สําหรั บระบบควบคุ มภายใน บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ต้องกําหนดมาตรการหรื อระบบควบคุ มภายในโดย บริ ษทั ฯ จะมี ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื อตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อ ย และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ หาร กรณี ทีบริ ษทั ใดมีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายใน ซึ งมีความเสี ยงทีจะทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
คณะกรรมการบริ หารจะสังให้ปรับปรุ งและแก้ไขการควบคุมภายในสําหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั"งนี" หากบริ ษทั ย่อยมีการทํา
รายการใดๆ ทีต้องปฏิ บตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายทีเกี ยวข้องซึ งต้องได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น
ของบริ ษทั ย่อย เช่น การเพิมทุน การลดทุน หรื อการเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพืออนุมตั ิแนวทางในการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยต่อไป
ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยกระทําการใดๆ ซึ งเป็ นการได้มา หรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิเช่ นเดี ยวกับ
หลัก เกณฑ์การทํารายการได้ม าและจําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิ น ของบริ ษทั ฯ โดยต้องเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ใ นการทํารายการที มี
นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด สําหรั บการทํา
รายการของบริ ษทั ย่อยกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ มิได้เข้าไปกํากับดูแลในเรื องดังกล่าว เว้นแต่บริ ษทั ย่อยเข้า
ทํารายการกับ บุ คคลที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ก ารทํารายการที เกี ยวโยงกัน ตามที ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
5.

การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลทีจะทราบข้อมูล
และนําระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้กบั
พนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี" บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน
บันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับ การไม่กระทําผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญา
โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้ อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ นําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื อประโยชน์ ส่วนตนหรื อผู้อืนในทางมิชอบ และ
หลีกเลียงหรื องดการซื? อขายหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษัทฯ ในช่ วง 1 เดือน ก่ อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้ อมูลทีสํ าคัญ ทีมีผลต่ อราคา
หลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ และเพือให้มนใจว่
ั านโยบายดังกล่าวเป็ นทีรับทราบและปฏิบตั ิตาม บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําหนังสื อแจ้งกําหนด
ช่วงเวลาการห้ามซื" อ-ขายหุ้นทั"งปี ก่อนเปิ ดเผยงบการเงินให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริ ษัทฯ ยัง
ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อแจ้ ง เรื องดังกล่ าวให้ กรรมการและผู้ บริ หารรั บทราบอีกครั? ง อย่ างไรก็ต าม ในปี ที ผ่ านมาบริ ษัท ฯ ไม่ มี กรณีที
กรรมการหรื อผู้บริหารของบริษทั ฯ มีการซื?อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้ อมูลภายใน ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื อง
ดังกล่ าวให้พนักงานของบริ ษทั ฯ รับทราบผ่านทางอี เมล์ โดยจัดทําในรู ปแบบ Tips เกี ยวกับการกํากับดูแลกิ จการประจําสัปดาห์
และติดโปสเตอร์ ทีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ รวมทั"ง ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบภาระหน้าทีในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื" อขายล่วงหน้า ทั"งของตนเอง คู่สมรส หรื อผูท้ ีอยูก่ ิ นด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทียังไม่บรรลุ
นิ ติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึ งนิ ติบุคคลซึ งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถื อหุ้นเกิ นร้ อยละ 30 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั"งหมดของนิ ติ
บุค คลดังกล่ าว โดยให้ นับ รวมคู่ ส มรส หรื อผูท้ ี อยู่กิน ด้วยกัน ฉัน สามี ภรรยา และบุ ตรที ยังไม่ บ รรลุ นิ ติภาวะของบุ ค คลนั"น ต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณี ทีมีการเปลี ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ และ
สัญญาซื" อขายล่วงหน้า อันเนื องมาจากการซื" อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิ ดรายการ รวมทั"ง
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์
และสัญญาซื" อขายล่ วงหน้าดังกล่ าว กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้ห น่ วยงานเลขานุ ก ารบริ ษทั ฯ ทราบ เพืออํานวยความ
สะดวกและประสานงานในการจัดส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื" อขายล่วงหน้า ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั"น
บริ ษทั ฯ ยังกําหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถื อครองหลักทรั พย์ และสัญญาซื" อขายล่ วงหน้าของกรรมการและผูบ้ ริ หารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั"ง อย่ างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผ้ ูบริ หารละเมิดกติกาดังกล่ าว บริ ษัทฯ จะทําหนังสื อ
ตักเตือน เพือหลีกเลียงการประพฤติซํ?าในเรื องดังกล่ าว
ในกรณี ทีเกิดรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ีเกี ยวข้องเปิ ดเผย
ข้อมู ลส่ วนได้เสี ยต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น

พิจารณาอนุมตั ิทุกครั"งก่อนทํารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสี ย จะต้ องไม่ อยู่ในทีประชุ ม เพือร่ วมพิจ ารณา และออกเสี ย งลงมติ
ทั?งในการประชุ มคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุ มผู้ถือหุ้น นอกจากนี" บริ ษทั ฯ จะทําการเปิ ดเผยรายการทีบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อยทํากับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด แสดงไว้ในรายงานประจําปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “รายการระหว่ างกัน”
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางเพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั"งได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ ” ภายใต้ เรื อง “ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งแนวปฏิ บตั ิดงั กล่าวให้
ทุกคนในองค์กรยึดถื อปฏิ บตั ิ ซึ งคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการทําหน้าทีติ ดตามดูแลการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างสมําเสมอและเคร่ งครัด
นอกจากนี" บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั"งคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ เพือทําหน้าทีติ ดตามดูแลการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
อย่างต่อเนื องและเหมาะสม
6.

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรื องอืนๆ
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด
และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทีดีในระดับสากล และระดับอาเซี ยนตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สําหรับส่ วนทียังไม่ได้ปฏิ บตั ิ
ตามเกณฑ์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักเกณฑ์มาเป็ นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี"
หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1.

บริ ษทั ฯ ยังมิได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นส่ วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั"งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้แต่งตั"งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าที สรรหา คัด เลื อก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ประกอบการ
พิจารณา รวมทั"งดําเนิ นการสรรหา คัดเลื อกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กาํ หนด โดยพิจารณาถึ งคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ รวมทั"งการพิจารณาจากทักษะที จําเป็ นที ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ / ผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

2.

บริ ษทั ฯ ยังมิได้กาํ หนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั"งกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นมีสิทธิ เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั ฯ ได้เสนอชื อกรรมการให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนน
ทีละคน โดยผูถ้ ือหุ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุ้นต่อหนึ งเสี ยง ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้น
มีสิทธิ เลือกกรรมการทีต้องการได้อย่างแท้จริ ง

3.

บริ ษทั ฯ ยังมิได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อคณะกรรมการหรื อผูท้ ี คณะกรรมการมอบหมาย
เกี ยวกับการซื" อขายหุ้นของบริ ษทั ฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื" อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริ ษทั ฯ ยังไม่มี
นโยบายดังกล่าว แต่บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั"ง

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บริ ษทั ฯ มิได้กาํ หนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนอืนทีอยูน่ อกกลุ่มธุรกิจทีกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารแต่ละคนจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ ง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
ของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ ง นอกจากนั"น บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืน
ของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง โดยกําหนดให้ ก่ อนที ผูบ้ ริ ห ารท่ านใดจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื น จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริ หารทราบเพือพิจารณาอนุ มตั ิ ทั"งนี" ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ฯ ที ดําเนิ นธุ รกิ จสภาพอย่างเดี ยวกับ
บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการแข่งขันกับ กิ จการของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิ จารณาเสนอ
แต่งตั"งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะปฏิ บตั ิ
หน้าทีให้แก่บริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการอิสระทีเป็ นผูห้ ญิงอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารซึ ง
เป็ นผูห้ ญิงอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 1 ท่าน ทั"งนี" บริ ษทั ฯ มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด

3.

4.

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการเป็ นกรรมการอิสระคิดเป็ นร้ อยละ 40.0 ซึ งน้อยกว่าตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี ที
กําหนดไว้ทีมากกว่าร้ อยละ 50 ขณะเดี ยวกันคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนของกรรมการที ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารคิดเป็ นร้ อยละ
60.0 ซึ งน้อยกว่าหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีกําหนดไว้ทีร้อยละ 66 เนื องจากในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั"งกรรมการทีเป็ น
ผูบ้ ริ หารเพิมเติ มอี ก 1 ท่าน ทําให้บริ ษทั ฯ มี กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน กรรมการอิ สระ 4 ท่าน และกรรมการที ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน รวมเป็ น 10 ท่าน
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition:
CAC) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เข้าสมัครเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายหุ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพือประเทศไทย (Partnership
Corruption for Thailand: PACT) เพือเข้ารับการอบรมและคําแนะนํากระบวนงานในการต่อต้านการทุจริ ต โดยในปี 2560
บริ ษทั ฯ ได้ส่งกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมอบรมเกี ยวกับเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั"งได้ศึกษาขั"นตอน
ปฏิ บตั ิในการเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย CAC ซึ งบริ ษทั ฯ จะนํามาพิจารณาดูความเหมาะสม และความพร้ อมเพือการเข้าเป็ น
แนวร่ วมต่อไป นอกจากนั"น ในปี 2560 ผูบ้ ริ หารและพนักงานกลุ่มบริ ษทั สามารถ ในส่ วนงานทีเกี ยวข้องกับการกํากับดูแล
กิจการ ได้เข้าเยียมชม “พิพธิ ภัณฑ์ ต้านโกง” ซึ งอยูภ่ ายใต้การดูและของสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติ (“สํานักงาน ป.ป.ช.”) เพือศึ กษาความรู้ พ"ืนฐานเกี ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และส่ งเสริ ม
พฤติกรรมด้านบวกเพือต่อต้านการคอร์ รัปชันหรื อพฤติกรรมทุจริ ตคอร์ รัปชันในองค์กร ทั"งนี" เพือให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษทั ฯ ทีต้องการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสํานึ กในด้านความซื อสัตย์สุจริ ต

