นโยบายการกํากับกิจการทีดี
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายการปฏิ บัติ ตามข้ อพึงปฏิ บัติทีดี สาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
รวมทังได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ เพือให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องกับบริษัท ดังนี
หมวดที1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษั ทให้ ความสําคัญกับ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อการรอนสิทธิ ข องผู้ถือหุ้น
รวมถึงได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สทิ ธิต่างๆ และได้ กําหนดแนวทางปฏิ บัติเพือสร้ างความมันใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิขนพื
ั นฐาน ดังนี
1. บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้ าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมําเสมอ โดยการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
โดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้ สถานทีทีสามารถเดินทางไปได้ สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาทีเหมาะสม
3. บริ ษัท จะจัด ส่งหนังสือ เชิญประชุม ผู้ถือ หุ้น พร้ อมทังข้ อ มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่า งเพี ยงพอสําหรั บการ
พิจารณาให้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึงเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท และ/หรื อตามทีกฎหมายกําหนด และ
กําหนดให้ มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระ รวมถึงกําหนดให้ มีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคัญๆ หรือตามทีกฎหมายกําหนด
4. ก่อ นเริ มการประชุม ผู้ถือ หุ้น บริ ษั ท ได้ ถื อ ปฏิ บัติใ ห้ มีก ารแถลงแก่ ผ้ ถู ื อ หุ้น ให้ ท ราบถึง สิท ธิ ตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท การ
ดําเนินการประชุม วิธีการใช้ สิท ธิ ลงคะแนน และสิทธิ ในการแสดงความเห็น รวมทังการตังคํา ถามใดๆ ต่อทีประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานทีประชุมกรรมการ และกรรมการทีดํารงตําแหน่งเฉพาะเรื องต่างๆ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
เพือให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามต่างๆ ทังนี ประธานกรรมการหรื อประธานทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม โดยจะ
กําหนดเวลาในการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที
5. หลังเสร็จสินการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะแจ้ งมติทีประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ ฯ เปิ ดทํา
การซือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง โดยมีเนือหาทีประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน
รวมถึงรายละเอียดกรรมการทีเข้ าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้ อซักถามหรือข้ อคิดเห็นทีสําคัญ เพือให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้ งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันทีประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชือกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณา คัดเลือกเป็ นผู้รับ
มอบอํานาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง
ได้ เพือสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้ เอง

2. กรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริษัทเพือขอเสนอให้ เพิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื องใดเรื องหนึงไม่น้อยกว่า
3 วัน ทํา การก่อ นวันประชุม ผู้ถื อหุ้น และทางคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ ว และมี ความเห็น ว่า วาระดัง กล่าวเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายทีจะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกล่าวเข้ าทีประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยจะดําเนินการแจ้ งเพิมวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริษัท เพือขอเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริ ษัท โดยได้ แจ้ งความ
ประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้ อมจัดส่งข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที
ได้ รับการเสนอชือมาอย่างครบถ้ วน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีนโยบายทีจะเสนอบุคคล
ดังกล่าวเข้ าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
4. บริ ษัท มีแ นวทางในการป้ องกัน การใช้ ข้อ มูลภายในของบริ ษั ท โดยกํ า หนดในคู่มื อการปฏิ บัติง านของพนัก งานในหัว ข้ อ
จริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึงได้ มีการเผยแพร่ให้ พนักงานทุกคนทราบ
5. บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลสําคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริ ษัท
จะแจ้ งมติที ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครังไปยังตลาดหลักทรั พย์ ฯ ทันทีก่อนตลาด หลักทรัพย์ ฯ เปิ ดทํา การซือขาย
หลักทรัพ ย์ รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริ ห ารบริ ษั ทจะต้ อ งรายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ ทุก ครังทีมี การซือหรื อขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย และได้ กําหนดเป็ นแนวปฏิ บัติไว้ ในจรรยาบรรณของบริ ษัท เพือให้ เกิดความมันใจว่าสิทธิ
ตามกฎหมายใดๆ ทีเกียวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้ รับ
การดูแล นอกจากนี บริษัทยังได้ เสริมสร้ างความร่ วมมือกับผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่างๆ เพือให้ สามารถดําเนินกิจการต่อไปมีความ
มันคงและตอบแทนผลประโยชน์ ทีเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพือสร้ างความสําเร็ จในระยะยาว โดยบริ ษัทมีแนวทางการปฏิ บัติในเรื อง
ดังกล่าว ดังนี
1. ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสม
2. การซือสินค้ าและบริการจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้าตามสัญญาทีตกลงกัน
3. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าในการให้ บริการ
4. ปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงกับเจ้ าหนีทีให้ การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี หลีกเลียงวิธีการทีไม่สจุ ริต เพือทําลายคู่แข่งทางการค้ า
6. มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม รวมทังให้ การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพือเกือกูลสังคมในวาระ
และโอกาสทีเหมาะสม
หมวดที4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทมีช่องทางติดต่อเพือเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท www.smartblock.in.th โดยบริ ษัทมีนโยบายทีจะให้
ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทราบ ทังใน
ส่วนของข่าวสาร ข้ อมูลบริษัท รายงานทางการเงิน ข้ อมูลทีนําเสนอแก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน และข้ อมูลสําคัญอืนทีมีผลกระทบ

ต่อมูลค่า หลัก ทรัพ ย์ ของบริ ษัท โดยภายหลัง จากทีบริ ษัท ได้ รับอนุญาตให้ นํ าหุ้นสามัญเข้ าเป็ นหลักทรัพ ย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
1. ข้ อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2. ข้ อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึงบริ ษัทจะนําส่งข้ อมูลงบการเงินทุกครัง พร้ อมกับข้ อมูลทีจัดส่งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
3. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (Annual Report)
หมวดที5: ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่าย
บริ ห ารดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามแผนและงบประมาณที กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผล โดยมี รายละเอี ย ด
คณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี
1) โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการจึงทําให้
เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการของกรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
บริ ษั ทมี การกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหน้ าทีของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ อย่ างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็ จและมีการถ่วงดุลในมติทีสําคัญ ซึง
จะต้ องได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) รวมทังกรรมการบริ ษัทจะไม่สามารถอนุมัติ
รายการใดๆ ทีตนเองหรือบุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้ เสียในการทารายการนัน
ทังนีบริษัทได้ แต่งตังให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุม
ภายใน โดยปั จจุบนั บริษัทได้ แต่งตังบริษัท สูค่ วามสําเร็จ จํากัด ซึงเป็ นผู้เชียวชาญจากภายนอกเป็ นผู้ประเมินระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท รวมถึงทําหน้ าทีให้ คําปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสียง การ
กํากับดูแลกิจการ และต้ องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง
2) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการและดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท กฎหมายทีเกียวข้ องกับบริ ษัท
มหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น โดยประธานกรรมการใน
ฐานะประธานในทีประชุมจะส่งเสริมให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจทีรอบคอบและจัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอในการประชุม เพือทีจะให้ ฝ่าย
จัดการเสนอเรืองและสามารถอภิปรายปั ญหาสําคัญได้ อย่างครบถ้ วนโดยทัวกัน โดยบริษัทจะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้ อมทังกําหนดให้ กรรมการ
มีหน้ าทีต้ องเข้ าประชุมคณะกรรมการทุกครัง เว้ นแต่กรณีทีมีเหตุจําเป็ น นอกจากนีบริ ษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึงรวมถึงงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทังนีรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทํา ขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรอง
ทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับและถือปฏิ บัติอย่างสมําเสมอ รวมทังได้ ใช้ ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษั ทจะสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษั ทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที เป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิ บัติห น้ า ที
รวมทังพบปะแลกเปลียนความคิดเห็ นกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูง ขององค์ กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที
กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่ วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการ บริ ษัทไทย (IOD) ซึงได้ แ ก่
หลักสูต ร Directors Certification Program (DCP) หลักสูต ร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูต ร Audit
Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทังนี เพือนําความรู้ และประสบการณ์ มา
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบริษัทต่อไป
5) ความสัมพันธ์ กบั นักลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย โดยข้ อมูลทีเปิ ดเผย
จะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึงรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง
ตลอดจนข้ อมูลทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริ ษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทังจากการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ สือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทยังไม่ได้ จดั ตังหน่วยงานขึนมาเฉพาะ แต่ได้ มอบหมายนายประทีป ทีป
กรสุขเกษม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสือสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ทีเกียวข้ อง ซึงสามารถติดต่อได้
ทีหมายเลขโทรศัพท์ 038-442500 ทังนี บริษัทมีแผนงานทีจะจัดตังหน่วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ขึนมาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้ าน
เพือดูแลรับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในอนาคต
*************************************

