
 

 

นโยบายการกํากับกิจการทีดี 
 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทีดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 

รวมทงัได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัการกํากับดูแลกิจการ เพือให้เกิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายทีเกียวข้องกบับริษัท ดงันี  
 

หมวดที1: สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น 

รวมถงึได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิต่างๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพือสร้างความมันใจว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

การคุ้มครองสทิธิขนัพืนฐาน ดงันี  

1. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบถงึความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมําเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

โดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2. การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลอืกใช้สถานทีทีสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถงึเลอืกวนัและเวลาทีเหมาะสม  

3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับการ

พิจารณาให้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั ซงึเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือตามทีกฎหมายกําหนด และ

กําหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้นในทุกวาระ รวมถึงกําหนดให้มีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาํคญัๆ หรือตามทีกฎหมายกําหนด  

4. ก่อนเริมการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การ

ดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทังการตังคําถามใดๆ ต่อทีประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานทีประชุมกรรมการ และกรรมการทีดํารงตําแหน่งเฉพาะเรืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุม

เพือให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ ทงันี ประธานกรรมการหรือประธานทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะ

กําหนดเวลาในการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท ี 

5. หลงัเสร็จสนิการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดทํา

การซือขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง โดยมีเนือหาทีประชุมถูกต้อง ครบถ้วน 

รวมถงึรายละเอียดกรรมการทีเข้าร่วมประชมุ การแจงคะแนนนบัทกุๆ วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นทีสําคัญ เพือให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชมุไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

หมวดที2: การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 

บริษัทให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี  

1. บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืมอบอํานาจโดยเสนอรายชือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา คัดเลือกเป็นผู้ รับ

มอบอํานาจในการประชมุผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง

ได้ เพือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง  



 

2. กรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพือขอเสนอให้เพิมวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเรืองใดเรืองหนึงไม่น้อยกว่า 

3 วันทําการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายทีจะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกล่าวเข้าทีประชุมผู้ ถือ

หุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพิมวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3. กรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพือขอเสนอชือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท โดยได้แจ้งความ

ประสงค์ผ่านมายงับริษัท พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที

ได้รับการเสนอชือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายทีจะเสนอบุคคล

ดงักลา่วเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป  

4. บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อ

จริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซงึได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ  

5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสําคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัท

จะแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครังไปยังตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาด หลักทรัพย์ฯ เปิดทําการซือขาย

หลกัทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการ ถือครองหลกัทรัพย์ทุกครังทีมีการซือหรือขาย

หลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  

 

หมวดที3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
  

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพือให้เกิดความมันใจว่าสิทธิ

ตามกฎหมายใดๆ ทีเกียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสยี ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสงัคมจะได้รับ

การดแูล นอกจากน ีบริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพือให้สามารถดําเนินกิจการต่อไปมีความ

มนัคงและตอบแทนผลประโยชน์ทีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพือสร้างความสําเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรือง

ดงักลา่ว ดงันี  

1. ปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม  

2. การซือสนิค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงือนไขทางการค้า รวมถงึปฏิบติัต่อคู่ค้าตามสญัญาทีตกลงกนั  

3. เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า มีความรับผิดชอบต่อลกูค้าในการให้บริการ  

4. ปฏิบติัตามเงือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนีทีให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท  

5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีดี หลกีเลยีงวิธีการทีไม่สจุริต เพือทําลายคู่แข่งทางการค้า  

6. มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทังให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพือเกือกูลสงัคมในวาระ

และโอกาสทีเหมาะสม  

 

หมวดที4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 

บริษัทมีช่องทางติดต่อเพือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.smartblock.in.th โดยบริษัทมีนโยบายทีจะให้

ความสาํคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทราบ ทังใน

สว่นของข่าวสาร ข้อมลูบริษัท รายงานทางการเงิน ข้อมลูทีนําเสนอแก่นกัวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลสําคัญอืนทีมีผลกระทบ



 

ต่อมูลค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยภายหลงัจากทีบริษัทได้รับอนุญาตให้นําหุ้ นสามัญเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกบันกัลงทนุและช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี  

1.  ข้อมลูเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  

2.  ข้อมลูทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึงบริษัทจะนําส่งข้อมูลงบการเงินทุกครัง พร้อมกับข้อมูลทีจัดส่งไปยัง

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังาน ก.ล.ต.  

3. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (Annual Report)  

 

หมวดที5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 

คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่าย

บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียด

คณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดงันี  
 

1)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 

และกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการจึงทําให้

เกิดการถ่วงดลุอํานาจในการของกรรมการทีเป็นผู้บริหาร  
 

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จและมีการถ่วงดุลในมติทีสําคัญ ซึง

จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทังกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติ

รายการใดๆ ทีตนเองหรือบคุคลทีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นได้เสยีในการทารายการนนั 
 

ทงันีบริษัทได้แต่งตงัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน โดยปัจจบุนับริษัทได้แต่งตงับริษัท สูค่วามสาํเร็จ จํากดั ซงึเป็นผู้ เชียวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท รวมถงึทําหน้าทีให้คําปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสียง การ

กํากบัดแูลกิจการ และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง 
 

2)  การประชมุคณะกรรมการ  

บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการและดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายทีเกียวข้องกับบริษัท

มหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็น โดยประธานกรรมการใน

ฐานะประธานในทีประชมุจะสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจทีรอบคอบและจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพือทีจะให้ฝ่าย

จดัการเสนอเรืองและสามารถอภิปรายปัญหาสาํคญัได้อย่างครบถ้วนโดยทวักนั โดยบริษัทจะนาสง่หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบ

วาระการประชมุและเอกสารการประชมุให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทังกําหนดให้กรรมการ

มีหน้าทีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทุกครัง เว้นแต่กรณีทีมีเหตุจําเป็น นอกจากนีบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

และครบถ้วน เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  



 

 

3)  รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการให้มีการจดัทํารายงานทางการเงิน ซึงรวมถึงงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ

สารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทังนีรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรอง 

ทวัไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับและถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอ รวมทังได้ใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมดัระวงัในการจดัทําและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
 

4)  การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลกัสูตรทีเป็นประโยชน์  ต่อการปฏิบัติหน้าที 

รวมทังพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสงูขององค์กรต่างๆ  อยู่เสมอ โดยหลกัสตูรที

กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ซึงได้แก่ 

หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร Audit 

Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) ทังนี เพือนําความรู้และประสบการณ์มา

ประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทต่อไป  

 

5)  ความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ  

คณะกรรมการให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลทีเปิดเผย

จะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทวัถงึ และทนัเวลา ซงึรวมถงึรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง 

ตลอดจนข้อมูลทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร

ต่างๆ เพือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ทีเกียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทังจากการจัดส่งเอกสาร

ทางไปรษณีย์ สอืการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเว็บไซด์ของบริษัท  
 

ในสว่นของงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษัทยงัไม่ได้จดัตงัหน่วยงานขนึมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายนายประทีป ทีป

กรสขุเกษม กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ดแูลการติดต่อสอืสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ทีเกียวข้อง ซึงสามารถติดต่อได้

ทีหมายเลขโทรศพัท์ 038-442500 ทงันี บริษัทมีแผนงานทีจะจดัตงัหน่วยงานด้านนกัลงทุนสมัพันธ์ขึนมาเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน

เพือดแูลรับผิดชอบสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในอนาคต  

 

************************************* 


