นโยบายการกากับกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท มีน โยบายการปฏิบ ัติต ามข้อ พึง ปฏิบ ัติท่ีดีส าหรับ กรรมการบริษัท จดทะเบีย น (Code of Best
Practices) รวมทัง้ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั ดังนี้

หมวดที่1: สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือเป็ นการรอนสิทธิของผู้
ถือหุน้ รวมถึงได้อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในสิทธิต่างๆและได้กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ พื่อสร้างความมันใจว่
่ าผูถ้ อื หุน้ จะ
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน ดังนี้
1. บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าในการดาเนินงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการแจ้งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้สถานที่ท่สี ามารถเดินทางไปได้ โดยสะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่
เหมาะสม
3. บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆอย่างเพียงพอสาหรับการ
พิจารณาให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และ/หรือตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด และกาหนดให้มคี วามเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผูถ้ อื หุน้ ในทุกวาระ รวมถึง
กาหนดให้มคี วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาคัญๆหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
4. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้มีการแถลงแก่ผถู้ อื หุน้ ให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท
การดาเนินการประชุม วิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ การตัง้ คาถามใดๆต่อที่
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมกรรมการ และกรรมการที่ดารงตาแหน่ งเฉพาะเรื่อง
ต่างๆได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามต่างๆทัง้ นี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะ
จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกาหนดเวลาในการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ได้มโี อกาสสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มที่
5. หลังเสร็จสิน้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์
ฯ เปิ ดทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในรอบถัดไป และบริษทั จะมีการบันทึกการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ โดยมีเนื้อหาที่
ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้ งคะแนนนับทุกๆวาระ และข้อ
ซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สาคัญ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

หมวดที่2: การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอานาจโดยเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุน้ ได้พจิ ารณาคัดเลือก
เป็ นผู้รบั มอบอานาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่ างๆแทน ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงมติในแต่วาระเองได้
2. กรณีผถู้ อื หุน้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษทั เพื่อขอเสนอให้เพิม่ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และทางคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว และมีความเห็นว่า
วาระดังกล่าวเป็ นประโยขน์ต่อบริษัทและผู้ถอื หุ้น ทางบริษัทมีนโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกในการนาเสนอ
วาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร าบผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษทั เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั โดย
ได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษทั พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือแสดง
ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในแต่ละปี
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงมติต่อไป
4. บริษทั มีแนวทางในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั โดยกาหนดในคู่มอื การปฏิบตั งิ านของพนักงานใน
หัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ ได้มกี ารเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
5. บริษทั มีนโยบายและการป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ใช้ประโยขน์จากข้อมูลสาคัญ อันมีผลต่อการลงทุน โดย
บริษทั จะแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทา
การซือ้ ขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่
มีการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่3: บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสีย และได้กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความ
มันใจว่
่ าสิทธิตามกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มสี ่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า
ตลอดจนสังคมจะได้รบั การดูแล นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่ างๆเพื่อให้
สามารถดาเนินกิจการต่อไปอย่างมันคงและตอบแทนผลประโยชน์
่
ทเ่ี ป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อสร้างความสาเร็จในระยะยาว
โดยบริษทั มีแนวทางการปฏิบตั ใิ นเรื่องดังกล่าว ดังนี้

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

ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
การซือ้ สินค้าและการบริการจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ตามสัญญาทีต่ กลงกัน
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการให้บริการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลงกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนเงินกูแ้ ก่บริษทั
ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี หลีกเลีย่ งวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทัง้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้ กูล
สังคมในวาระและโอกาสทีเ่ หมาะสม

หมวดที่4: การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure Transparency)
บริษทั มีช่องทางการติดต่อเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.smartblock.co.th โดยบริษทั มี
นโยบายทีจ่ ะให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทราบ ทัง้ ในส่วนของข่าวสาร ข้อมูลบริษทั รายงานทางการเงิน ข้อมูลทีน่ าเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และ
ข้อมูลสาคัญอื่นทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษทั โดยภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้นาหุน้ สามั ญเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผย
ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
1. ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั
2. ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึง่ บริษทั จะนาส่งข้อมูลงบการเงินทุกครัง้ พร้อมกับข้อมูลที่
จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ( แบบ 56-1 ) และรายงานประจาปี (Annual Report)

หมวดที่5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกากับดูแล
ให้ฝ่ ายบริห ารดาเนิน การให้เ ป็ น ไปตามแผนและงบประมาณที่กาหนดไว้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผล โดยมี
รายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร จานวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริหาร 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 3 ท่าน ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการจึงทาให้เกิดการถ่วงดุลอานาจในการของกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

บริษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี านาจเบ็ดเสร็จและมีการถ่วงดุลในมติ
ที่สาคัญ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่ กรณี ) รวมทัง้ กรรมการ
บริษทั จะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการใดๆทีต่ นเองหรือบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสียใน
การทารายการนัน้
ทัง้ นี้บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน โดยปั จจุบนั บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากภายนอกเป็ นผูป้ ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงทาหน้า ทีใ่ ห้คาปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และ
ติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
2) การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการและดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทมหาชนจากัด และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อ ย่ า ง
เพียงพอในการประชุม เพื่อทีจ่ ะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทัวกั
่ น
โดยบริษทั จะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมกาหนดให้กรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เว้นแต่กรณีมี
เหตุจาเป็ น นอกจากนี้บริษทั จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
3) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดการให้มกี ารจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษทั และ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทัง้ นี้รายงานทางการเงินดังกล่าวจัด ทาขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั จะสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่รวมทัง้ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ

โดยหลักสูตรทีก่ รรมการบริษทั เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั
ไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) หลัก สูต ร Audit Committee Program (ACP) หลัก สูต ร Executive Development Program (EDP) ทัง้ นี้ เพื่อ
นาความรูแ้ ละประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษทั ต่อไป
5) ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย โดยข้อมูลที่
เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึ
่ ง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลั กการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดย
ผ่านช่องทางต่างๆทัง้ จากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษทั ยังไม่ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานขึน้ มาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผุ้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ท่หี มายเลข 038-442-500 ทัง้ นี้ บริษัทมีแผนงานที่จะจัดตัง้ หน่ วยงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ขน้ึ มาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อดูแลรับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต

