นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษทั สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

(นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562)

บทนา
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีวา่ เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพ เกิดความโปร่ งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสู่
ความเชื่อมัน่ ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ กระทาด้วยความเป็ นธรรม และคานึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จึงเห็นควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการขึ้น โดยยึดหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึ่ งจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ ห ารองค์ก รท าให้เกิ ดความเชื่ อมั่น ต่อการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ว่าดาเนิ น การด้วยความเป็ นธรรม
โปร่ งใส และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ และประกาศที่ ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ภายหลังจากที่ บริ ษทั เป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กจิ การ
อย่ างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึ งหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จึ ง ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ไว้อ ย่า งชัด เจน
นอกเหนื อ จากหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายซึ่ งก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี อ านาจและหน้ า ที่
ในการบริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี บ ทบาทหน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบในการก าหนดวิสัยทัศ น์ พัน ธกิ จ
เป้ าหมาย นโยบาย ทิ ศทางการดาเนิ นงาน และแผนกลยุทธ์ อันจะก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเพียงพอเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย นโยบาย ทิ ศทางการดาเนิ นงาน และแผนกลยุทธ์ที่กาหนด
ข้างต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะร่ วมกับฝ่ ายจัดการในการพิจารณาแผนงาน งบประมาณประจาปี
และการลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการกากับดูแลและติดตาม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถบรรลุผลให้เป็ นไปตามที่กาหนด และเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั ฯ
ในการสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูน้ าองค์กรได้
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะได้มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อ ย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการ และคณะกรรมการพัฒ นาเพื่อความยัง่ ยืน เพื่อทาหน้าที่ สนับสนุ นการกากับดูแล การ
ปฏิบัติงาน และการบริ หารงานด้านต่าง ๆ ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยจะจัดของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูน้ าบริ ษทั ฯ ที่จะนาพาบริ ษทั ฯ
ไปในทิ ศทางที่ สอดคล้องกับให้มีกฎบัตรสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ พร้อมทั้งจะ
กาหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุ กปี อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่า คณะกรรมการชุดย่อยจะสามารถปฏิ บัติ
หน้าที่ สนับสนุนการทาหน้าที่วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจที่กาหนด
นอกจากนี้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทาจริ ยธรรมทาง
ธุ รกิ จ ซึ่ งเคารพสิ ท ธิ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย รวมถึ งการดาเนิ น ธุ รกิ จที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ สังคม และไม่ ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และรายงานผลการปฎิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
หลักปฏิบัติ 2 : กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี บ ทบาทในการก าหนดวัต ถุป ระสงค์และเป้ าหมายหลัก ของกิ จการที่ เป็ นไป
เพื่อความยัง่ ยืน และจะร่ วมกับฝ่ ายจัดการในการกาหนดรู ปแบบการดาเนิ นธุรกิจที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริ ษทั ฯ โดยสนับสนุ นให้มี การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลให้ กับ บริ ษ ัท ฯ อัน จะเป็ นผลให้ เพิ่ ม คุ ณค่ าให้ กับกิ จการและผูถ้ ื อหุ ้ น
โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อคู่คา้ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนกลยุทธ์และงบประมาณ

1

ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกากับดูแลโดยจัดให้มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์และงบประมาณประจาปี ให้สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการ
ในการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกาหนดให้ชดั เจน และสื่ อสารให้
บุคลากรในทุกระดับของบริ ษทั ฯ รับทราบเพื่อให้ทุกคนดาเนิ นธุรกรรมในความรับผิดชอบของตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับ
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ และทาให้บรรลุผลที่ต้ งั ไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
กลยุทธ์และงบประมาณที่กาหนด รวมทั้งกากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญ
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
การกาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีจานวนที่ เหมาะสมสอดคล้องกับธุ รกิ จและ
ขนาดของบริ ษทั ฯ และเป็ นตามที่ กฎหมายกาหนดโดยอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ โปร่ งใส มีคุณธรรม
และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกากับดูแลกิจการ หรื อด้านอื่น ๆ
โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด รวมทั้งมีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารที่
สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มิให้เป็ นบุคคลเดี ยวกันเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนให้ดา้ นความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการ
บริ หารงานประจา โดยประธานกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากกรรมการ
อิ สระเพื่ อท าหน้าที่ ดู แลการสรรหาบุ คคลที่ เหมาะสมตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด เพื่ อน าเสนอต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ
โดยพิ จารณาถึ งคุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ พิ จารณาความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ ยวชาญจาเป็ นที่ ยงั ขาด เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ ละท่ าน และเพื่ อให้กรรมการสามารถทุ่ มเทเวลาในการปฏิ บัติ หน้าที่ ในบริ ษ ัทฯ ได้อย่างเพี ยงพอ บริ ษ ัทฯ ก าหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริ ษทั และจะต้องเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จดั ขึ้นในปี นั้นๆ โดยบริ ษทั ฯ กาหนดจะจัด
ให้มีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 7 ครั้งต่อปี
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกรรมการและผู้บริหาร
ภายหลั ง ที่ บริ ษั ท ฯ เข้ าจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ยนใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์”) แล้ว บริ ษ ัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมู ลของกรรมการและผูบ้ ริ หาร อาทิ อายุ ประวัติ การศึ กษา ประสบการณ์
สัดส่ วนการถื อหุ ้น จานวนปี ที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการ จานวนครั้งที่ เข้าร่ วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและไม่ใช่ ตวั เงิ น การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่ น บทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มี การประเมิ นผลการปฎิ บัติหน้าของคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อย
เพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจาปี
ของบริ ษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หากกรรมการบริ ษทั ฯ ท่านใดมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมใด ๆ
ให้ก รรมการบริ ษ ัท ฯ ท่ านนั้น รายงานการมี ส่วนได้เสี ย อย่างน้อยก่ อนการพิ จารณาในวาระที่ เกี่ ยวข้องในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้บนั ทึ กส่ วนได้เสี ยดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการบริ ษทั ฯ ที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่ วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่นของ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง โดยก าหนดให้ ก่ อ นที่ ผูบ้ ริ ห ารท่ านใดจะไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื่ น จะต้อ งแจ้ง ให้
คณะกรรมการบริ หารทราบเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จสภาพอย่างเดี ยวกับ
บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสู ง และกรรมการผู้จดั การใหญ่
 ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และเพียง
พอที่ จะรักษากรรมการที่ มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ กรรมการที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน
คณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบื้ องต้น แล้วนาข้อมูลที่ ได้เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อ
พิจารณา ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ


ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งเป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกาหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นระดับที่ เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดี ยวกัน โดยจะ
คานึ งถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้
ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปี สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู งจะมี ห ลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ แน่ นอน
โดยพิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม และผลการท างานของผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง
แต่ละท่าน ซึ่ งจะมีการชี้ แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่ จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กบั กรรมการผู้จดั การใหญ่
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ประจาปี โดย
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กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่านจะเป็ นผูป้ ระเมิน เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ค่ าตอบแทนแบบคงที่
เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(Fixed Pay)
ค่ าตอบแทนจูงใจระยะสั้ น เงินโบนัสประจาปี
(Short Term Incentive)
ค่ าตอบแทนจูงใจระยะยาว การจ่ายค่าตอบแทนตาม
(Long Term Incentive) ผลงานในรู ปแบบการให้สิทธิ์
ซื้อหุน้ (Stock Option)* และ
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพใน
ส่วนที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบ
เพิ่มขึ้นตามอายุงาน

ประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เพื่อจูงใจและรักษากรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ที่มีความรู ้ความสามารถ
เพื่อเป็ นรางวัลตอบแทนตาม
ความสาเร็ จในการบรรลุเป้ าหมาย
แผนงานที่ได้กาหนดไว้ประจาแต่ละปี
 เพื่อจูงใจและรักษากรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ที่มีความรู ้ความสามารถ
 เพื่อให้ผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
 เพื่อส่งเสริ มการสร้างความเติบโต
และมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะ
ยาว

หมายเหตุ *การให้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ จะพิ จารณาเมื่ อมี ช่วงเวลาและ
สภาพการณ์ที่เหมาะสม
จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มุ่ งหวังให้กรรมการและผูบ้ ริ ห าร แสดงถึ งเจตนารมณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อย่าง
โปร่ งใส และมีคุณธรรม ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จึงกาหนดจรรยาบรรณใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
(2) ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
(4) มีความเป็ นอิสระในด้านการตัดสิ นใจ และการกระทาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้อง
(5) ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(6) ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้เสี ยในกิจการที่กระทากับบริ ษทั ฯ หรื อในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการ
แข่งขันกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อม
(7) รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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การกากับดูแลบริษัทย่ อย และ/หรื อบริษัทร่ วม
ในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกาหนดกลไกในการกากับดูแล
นโยบายและการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทย่อย และบริ ษ ัทร่ วมที่ ส าคัญ ๆ โดยส่ งกรรมการหรื อผู ้บริ หารที่ มี คุ ณสมบัติ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ
ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ จะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม ให้บริ หารจัดการ
หรื อดาเนิ นงานต่างๆ ตามนโยบายที่ บริ ษทั ฯ กาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่อนุ มตั ิในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ และเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มี การแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษ ัทฯ เพื่อดู แลและให้คาแนะน าแก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับการ
ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบี ยบ และข้อบังคับของบริ ษ ัทฯ และติ ดตามดู แลให้ มี การปฏิ บัติ อย่างถู กต้องและ
สม่ าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการ
ปฏิ บตั ิตามมติของที่ ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่ กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดให้มี
การประเมินผลการปฎิ บัติหน้าที่ ของเลขานุ การบริ ษทั ฯ เพื่อการพัฒนาการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และรายงานผลการปฏิ บัติงานของ
เลขานุการบริ ษทั ฯ ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแผนสื บทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งรวมถึ งกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ไว้อย่างชัดเจน เพื่ อให้ การด าเนิ น ธุ รกิ จเป็ นไปอย่างต่ อเนื่ อง และมี น โยบายที่ จะจ่ าย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง มี ความตั้งใจในการทางาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจะจัดให้มีการเสริ มความรู ้ให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้มีความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ และคุ ณลักษณะที่ จาเป็ นต่อการขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ตลอดจนมี ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบ
ข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกครั้ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
กรรมการ และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมทั้งการ
จัดให้มีการแนะนาลักษณะของธุรกิ จ และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจและ
การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คู่มือ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
-

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ภาระหน้าที่ และข้อพึงปฏิบตั ิในการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ จะจัดให้ มี โครงการสาหรั บพัฒนากรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพื่ อประโยชน์ ในการพิ จารณาประกอบแผนการสื บทอดงาน โดยจัดสรรให้ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
มีโอกาสเข้าร่ วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และมุมมองใหม่ๆ อย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสู ตรพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าควบคู่ไป
กับการเพิ่มองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในการเสริ มสร้างความเชี่ ยวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการปรับ/เลื่อนตาแหน่ งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชี พและ
ส่ งเสริ มธุ รกิ จทุกสายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกากับดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ให้มีจานวน
ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติ หน้าที่ ของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน
หลักปฏิบัติ 5 : ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมที่ ช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กบั กิจการ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริ ษทั ฯ
ลูกค้า คู่คา้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ฯ คานึ งถึงการพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริ การ การใช้พลังงาน ที่คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาไร
ทางธุรกิจและการดูแลรับผิดชอบสังคม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม บริ ษทั ฯ จึ งได้มีการกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

: บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งมัน่ ที่ จะสร้างผลการดาเนิ นงานที่ ดีและการเจริ ญ เติ บ โตที่ มนั่ คง เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว รวมทั้งดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่ งใสและ
เชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้

พนักงาน

: บริ ษทั ฯ จะปฏิ บัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเที ยม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของ
พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เช่ น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่าง
ทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ มีความรู ้ความสามารถสู งให้
คงอยู่กบั บริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด เป็ นต้น

คู่ค้า

: บริ ษทั ฯ มี กระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้คู่คา้ แข่งขันบนข้อมูลที่ เท่าเที ยมกัน และ
คัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุติธรรมภายใต้ห ลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทารู ปแบบสัญญาที่ เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ าย และ
จัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ
ป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริ ษทั ฯ จะเข้าทา
ธุ รกรรมกับคู่ คา้ ภายใต้เงื่ อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตลอดจนปฏิ บัติ ตามสัญ ญาต่อ คู่คา้ อย่าง
เคร่ งครัด
ลูกค้ า

: บริ ษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริ การ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ คานึ งถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ การที่ ถูกต้อง
และครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ สามารถแจ้งปั ญหาบริ การ
ที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับบริ การของบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
รวดเร็ ว ตลอดจนรั ก ษาความลับ ของลู ก ค้า และไม่ น าไปใช้เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

เจ้ าหนี้

: บริ ษทั ฯ จะปฏิ บัติตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ตามสัญ ญาที่ มีต่อเจ้าหนี้ เป็ นสาคัญ รวมทั้งการชาระคื น
เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ ง

: บริ ษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม

ชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อม

: บริ ษทั ฯ ใส่ ใจและให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชี วิตของ
ผูค้ นที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และส่ งเสริ ม ให้ พ นัก งานของบริ ษ ัท ฯ
มีจิตสานึ กและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบี ยบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ พยายามเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เป็ นการสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งสิ่ งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริ ษทั ฯ รวมทั้งดูแลให้มีการทาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
องค์กร
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี การกาหนดนโยบายจัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ ครอบคลุมทุ กด้านทั้งด้าน
การเงิน และการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ จัดให้มีการกาหนดขั้นตอนของ
อานาจอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่ งกันและกัน กาหนดระเบี ยบ
การปฏิ บัติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร บริ ษทั ฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน หรื อมี การว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายนอก
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ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิ ทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสนใจ และตระหนักถึงความเสี่ ยงที่ สาคัญของกิ จการ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ทั้งความเสี่ ยง
ทางการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการดาเนิ น งาน ความเสี่ ยงด้านกลยุท ธ์การดาเนิ น ธุ รกิ จ และความเสี่ ยงด้านการปฏิ บัติตาม
กฎระเบี ย บ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งสอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ แ ละทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และจะกาหนดให้มีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับ
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยให้กาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนและสื่ อสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบตั ิตาม
และได้กาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนเพื่อเป็ นกลไกในการกากับดู แลให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องปฏิ บัติตาม
นโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการอีกด้วย
บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณธุ รกิ จ หรื อพฤติกรรมที่ อาจส่ อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในองค์กร
โดยจัดช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลายเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน
มายังบริ ษทั ฯ ได้สะดวกตามช่ องทางที่ กาหนด โดยผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนด้วยเจตนาที่ สุ จริ ตจะได้รับ มาตรการ
คุม้ ครองที่เหมาะสม โดยการป้ องกันมิให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลให้มีระบบการจัดทารายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศที่ สาคัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา
ตลอดจนมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่างถู กต้อ ง เพี ยงพอ ทัน เวลา และโปร่ งใส โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ู แลเกี่ ยวกับคุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะให้ความสาคัญกับผล
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผูส้ อบบัญชี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังให้ค วามส าคัญ เกี่ ยวกับ สภาพคล่องทางการเงิ น ของกิ จการ และ
ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริ ษทั ฯ โดยฝ่ ายจัดการมี การติดตามและประเมิ นฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่องของ
กิจการเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จะกากับดูแลให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีแผนหรื อกลไกในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จะทาการ
เผยแพร่ ขอ้ มู ล สารสนเทศของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และสาธารณชนผ่านช่ อ งทางและสื่ อ การเผยแพร่ ข ้อ มู ลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ และมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทาหน้าที่ติดต่อ
และให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

8

เว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ การทาโรดโชว์ (Road show) การประชุมร่ วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง เท่าเทียม ตรงต่อความเป็ นจริ ง และทันเวลา และป้ องกันมิให้ขอ้ มูลลับหรื อข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคารั่วไหล รวมทั้งสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ รับทราบ และปฎิ บตั ิตาม
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่โทร. 02 502 6188 หรื อที่อีเมล์ ir_sav@samartcorp.com
โดยนักลงทุนสัมพันธ์จะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เปิ ดเผยข้อมูลที่ จาเป็ นอย่างครบถ้วน
และเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูล
ได้ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นที่ ต้ งั รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ปฏิ บัติห น้าที่ อย่างเต็มที่ และมี ความเป็ นมื ออาชี พ หมัน่ ศึ กษาหาความรู ้เพื่ อพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตั ิในการซื้ อ
ขายหุน้ ที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องแล้ว
บริ ษ ัท ฯ ยังได้จัด ให้ มี การประชุ ม แถลงข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานในแต่ ล ะไตรมาสให้ แ ก่ นัก ลงทุ น นัก วิเคราะห์ และ
ประชาชนทัว่ ไป โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุม เพื่อชี้แจงและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้ซกั ถามข้อมูล
ต่าง ๆ
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับ
ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเรื่ องที่มีผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ การลดทุน
หรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
โดยผูถ้ ือหุ ้นต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กาหนด โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระที่ตอ้ งการนาเข้าที่ประชุม หรื อคาถามที่ตอ้ งการให้ตอบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดื อนก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี และกาหนดสัดส่ วนของการถือหุ ้นในการเสนอวาระไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่ องให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง
การเสนอคาถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีพนั ธกิจในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(1) มีการให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้ แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อในเอกสาร
แนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ และละเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาส
ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
(2) อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ ้นทุ กกลุ่มได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น เช่น ใช้สถานที่ซ่ ึ งสะดวกแก่การเดินทาง
โดยจะแนบแผนที่ ซ่ ึ งแสดงสถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้ในหนังสื อเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่ เหมาะสม และ
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จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งไม่มีวิธีที่ยงุ่ ยากในการเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติหรื อมีค่าใช้จ่ายมาก
เกินไป
(3) ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถส่ งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อ
ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
พร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(4) สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
(5) ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนิ นการประชุมสามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา โดยในการลงทะเบี ยน
เพื่อเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชัว่ โมง
(6) ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรื อตั้งคาถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลง
มติในวาระใด ๆ
(7) ส่ งเสริ ม ให้ ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ัท ฯ ทุ ก คนเข้าร่ วมในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
เพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
(8) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรั บแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ
(9) บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง
การทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
(10) บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระทาหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในแต่
ละวาระ และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม
(11) ภายหลังการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษทั ฯ จะแจ้งมติ ที่ ป ระชุ ม ผ่านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
ภายในวันทาการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุ คะแนนเสี ยงทั้งที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง และระบุ รายชื่ อ
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระ
(12) จัด ทารายงานการประชุ ม ที่ บัน ทึ กข้อมู ลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญ รวมทั้งมี การ
บัน ทึ กประเด็ น ข้อ ซัก ถาม ความคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะที่ ส าคัญ ไว้ในรายงานการประชุ ม เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถ
ตรวจสอบได้ ค าชี้ แจงที่ เป็ นสาระส าคัญ ค าถาม ค าตอบหรื อ ข้อ คิ ด เห็ น โดยสรุ ป อย่างครบถ้ว น ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส่ งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มิได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นสัญชาติไทยหรื อ
ต่างด้าว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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(1) ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยมีระเบี ยบวาระและความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์
ข้อ กาหนด และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยผ่านทางเว็บ ไซต์ล่วงหน้าก่ อ น
วัน ประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า 30 วัน เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้มี เวลาในการศึ กษาข้อ มู ล ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า
อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริ ษ ทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อนัดประชุมในรู ปแบบเอกสารที่มีขอ้ มูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อ 14 วันในบางกรณี ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสื อนัดประชุ ม
ได้ระบุ ขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล ความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ ม
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น และประกาศ
หนังสื อนัดประชุมลงในหนังสื อพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
(2) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมของนักลงทุนสถาบัน บริ ษทั ฯ จะพยายาม
ติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิม่ วาระที่ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ
หรื อไม่
(4) ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดย
ไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
(5) ในการดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ใช้ในการประชุม วิธีการใช้
สิ ทธิออกเสี ยง สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ และวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละ
วาระ
(6) ในวาระเลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯ จะสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท ฯ
เป็ นรายคน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มี การทบทวนความเหมาะสมในการน านโยบายเกี่ ยวกับ การก ากับ ดู แลกิ จการ
ไปปรับใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี
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