
  
  
 

นโยบายการก ากบักิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) รวมทัง้ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการและปฏบิตัิตามหลกัการและแนวปฏบิตัทิีด่เีกี่ยวกบัการก ากบั
ดูแลกจิการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงาน และก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิทั ดงันี้ 

หมวดท่ี1: สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืเป็นการรอนสทิธขิองผู้
ถอืหุน้รวมถงึไดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในสทิธต่ิางๆและไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าผูถ้อืหุน้จะ
ไดร้บัการคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน ดงันี้ 

1. บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบถงึความคบืหน้าในการด าเนินงานของกจิการอย่างสม ่าเสมอ โดยการแจง้ให้
ผูถ้อืหุน้ทราบโดยตรงหรอืผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. การจดัประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะเลอืกใช้สถานที่ที่สามารถเดนิทางไปได้โดยสะดวก รวมถึงเลอืกวนัและเวลาที่
เหมาะสม 

3. บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมวาระต่างๆอย่างเพยีงพอส าหรบัการ
พจิารณาใหล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และ/หรอืตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และก าหนดใหม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบในการพจิารณาลงมตขิองผูถ้อืหุน้ในทุกวาระ รวมถงึ
ก าหนดใหม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส าคญัๆหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4. ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัใิหม้ีการแถลงแก่ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบถงึสทิธติามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
การด าเนินการประชุม วธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนน และสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ รวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆต่อที่
ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมกรรมการ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเฉพาะเรื่อง
ต่างๆได้เขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามต่างๆทัง้นี้  ประธานกรรมการหรอืประธานที่ประชุมจะ
จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชุมใหผู้ถ้ือหุน้ได้มโีอกาสสอบถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆไดอ้ย่างเตม็ที ่

5. หลงัเสรจ็สิน้การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแจง้มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทกี่อนตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ในรอบถดัไป และบรษิทัจะมกีารบนัทกึการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ โดยมเีนื้อหาที่
ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้ งคะแนนนับทุกๆวาระ และขอ้
ซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยงัตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 



  
  
 

หมวดท่ี2: การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกท่านอย่างเท่าเทยีม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืมอบอ านาจโดยเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุน้ไดพ้จิารณาคดัเลอืก
เป็นผู้รบัมอบอ านาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงมตใินแต่วาระเองได้ 

2. กรณีผูถ้อืหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับรษิทัเพื่อขอเสนอใหเ้พิม่วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และทางคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้และมคีวามเหน็ว่า
วาระดงักล่าวเป็นประโยขน์ต่อบรษิัทและผู้ถอืหุ้น ทางบรษิัทมนีโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอ
วาระดงักล่าวเขา้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร าบผ่านทางตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับรษิทั เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดย
ได้แจ้งความประสงคผ์่านมายงับรษิทั พร้อมจดัส่งขอ้มูลประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตั ิและหนังสอืแสดง
ความยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมาอย่างครบถว้น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 
บรษิัทมนีโยบายทีจ่ะเสนอบุคคลดงักล่าวเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในแต่ละปี 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงมตต่ิอไป 

4. บรษิทัมแีนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั โดยก าหนดในคู่มอืการปฏบิตังิานของพนักงานใน
หวัขอ้จรยิธรรมและบทลงโทษทางวนิยั ซึง่ไดม้กีารเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนทราบ 

5. บรษิทัมนีโยบายและการป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ใชป้ระโยขน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมผีลต่อการลงทุน โดย
บรษิทัจะแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทกี่อนตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยร์อบถดัไป โดยกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัจะตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยท์ุกครัง้ที่
มกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

 

หมวดท่ี3: บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บรษิัทเคารพในสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยี และได้ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษิัท เพื่อให้เกดิความ
มัน่ใจว่าสทิธติามกฎหมายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้มสี่วนได้เสยี ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บรหิาร ลูกค้า กจิการคู่ค้า 
ตลอดจนสงัคมจะได้รบัการดูแล นอกจากนี้ บริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีส่วนได้เสยีในกลุ่มต่างๆเพื่อให้
สามารถด าเนินกจิการต่อไปอย่างมัน่คงและตอบแทนผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสรา้งความส าเรจ็ในระยะยาว 
โดยบรษิทัมแีนวทางการปฏบิตัใินเรื่องดงักล่าว ดงันี้ 

 



  
  
 

1. ปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเท่าเทยีมเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
2. การซือ้สนิคา้และการบรกิารจากคู่คา้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถงึปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
3. เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลกูคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ในการใหบ้รกิาร 
4. ปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงกบัเจา้หน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนเงนิกูแ้ก่บรษิทั 
5. ประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีหลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ เพื่อท าลายคู่แขง่ทางการคา้ 
6. มคีวามรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กลู

สงัคมในวาระและโอกาสทีเ่หมาะสม 

 

หมวดท่ี4: การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure Transparency) 

บรษิทัมชี่องทางการตดิต่อเพื่อเผยแพร่ขอ้มลูและข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.smartblock.co.th โดยบรษิทัมี
นโยบายทีจ่ะใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทยีมกนัแก่นักลงทุน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทราบ ทัง้ในสว่นของขา่วสาร ขอ้มลูบรษิทั รายงานทางการเงนิ ขอ้มลูทีน่ าเสนอแก่นักวเิคราะหแ์ละนกัลงทุน และ
ขอ้มูลส าคญัอื่นทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัอนุญาตใหน้ าหุน้สามัญเขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์แล้ว บรษิัทจะมชี่องทางในการตดิต่อกบันักลงทุนและช่องทางในการเปิดเผย
ขอ้มลูผ่านช่องทางต่างๆดงันี้ 

1. ขอ้มลูเผยแพร่และขา่วสารผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
2. ขอ้มูลทางการเงนิผ่านเวบ็ไซต์ www.setsmart.com ซึง่บรษิทัจะน าส่งขอ้มูลงบการเงนิทุกครัง้ พรอ้มกบัขอ้มูลที่

จดัสง่ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 
3. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ( แบบ 56-1 ) และรายงานประจ าปี (Annual Report) 

 

หมวดท่ี5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิทัมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก ากบัดแูล
ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
รายละเอยีดคณะกรรมการและความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัท มจี านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิาร 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 ท่าน ซึง่เกนิกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการจงึท าใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจในการของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

http://www.smartblock.co.th/
http://www.setsmart.com/


  
  
 

 

บรษิทัมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละคณะไวอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบรหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการ สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการไม่มอี านาจเบด็เสรจ็และมกีารถ่วงดุลในมติ
ที่ส าคญั ซึ่งจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้กรรมการ
บรษิทัจะไม่สามารถอนุมตัริายการใดๆทีต่นเองหรอืบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมสี่วนไดเ้สยีใน
การท ารายการนัน้ 

ทัง้นี้บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบนับรษิทัไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี ่จ ากดั  ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
จากภายนอกเป็นผูป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั รวมถงึท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา ตรวจสอบ ประเมนิ และ
ตดิตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดูแลกจิการ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับริษัทมหาชนจ ากดั และระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจะจดัการประชุมพิเศษเพิม่ตามความจ าเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาให้อย่าง
เพยีงพอในการประชุม เพื่อทีจ่ะใหฝ่้ายจดัการเสนอเรื่องและสามารถอภปิรายปัญหาส าคญัไดอ้ย่างครบถว้นโดยทัว่กนั 
โดยบรษิทัจะน าสง่หนงัสอืนดัประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนวนัประชุม พรอ้มก าหนดใหก้รรมการมหีน้าทีต่อ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เวน้แต่กรณีมี
เหตุจ าเป็น นอกจากนี้บรษิทัจะมกีารบนัทกึการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

3) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัการใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิ ซึ่งรวมถึงงบการเงนิของบรษิทัและ
บรษิัทย่อย และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี้รายงานทางการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบัและถอืปฏบิตัิ
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท าและดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

4) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทัจะสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บรหิารระดบัสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ 



  
  
 

โดยหลกัสตูรทีก่รรมการบรษิทัเขา้ร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ บรษิทั
ไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี้ เพื่อ
น าความรูแ้ละประสบการณ์มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาบรษิทัต่อไป 

5) ความสมัพนัธก์บันกัลงทุน 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยขอ้มลูที่
เปิดเผยจะต้องมคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลา ซึง่รวมถงึรายงานทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
ขอ้มูลอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนขอ้มูลที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทตามหลักการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
โดยจะเผยแพร่ขอ้มลูและขา่วสารต่างๆเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน โดย
ผ่านช่องทางต่างๆทัง้จากการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์และส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

ในส่วนของงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) บรษิทัยงัไม่ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายให้
นายรงัส ีทปีกรสุขเกษม กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกบันักลงทุน ผุ้ถือหุ้น นักวเิคราะห์ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 038-442-500 ทัง้นี้ บริษัทมแีผนงานที่จะจดัตัง้หน่วยงานด้านนักลงทุน
สมัพนัธข์ึน้มาเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้นเพื่อดแูลรบัผดิชอบสว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธใ์นอนาคต  

 

 


