หมวดที่ 6: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อการ
ตัดสิ นใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จึ งมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการควบคุม และกาหนดเป็ นมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทั้งที่ เ ป็ นข้อมูลทางการเงิ นและที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ น ให้มีการปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นระบบและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมีสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี และเว็บไซต์ข องบริ ษทั ฯ โดยยึด ถื อปฏิ บัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย และ
หน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริษทั ฯ มีแนวปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยสารสนเทศ ดังนี้
1. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กบั รายงาน
ผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
3. กาหนดนโยบายให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ ต้องเปิ ดเผยและรายงานการซื้ อ -ขายหุ ้น/ถื อครองหลักทรั พ ย์ ของ
บริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยแสดงจานวนหุ ้นที่ ถือ ณ ต้นปี และที่ มีการ
ซื้ อขายระหว่างปี ในรายงานประจาปี
4. เปิ ดเผยวัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในรายงานประจาปี
5. เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรู ปแบบ และลักษณะค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
7. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นๆ ในรายงานประจาปี
8. เปิ ดเผยหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั ฯบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯและผูบ้ ริ หารรายงานให้บริ ษทั ฯทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ โดยให้รายงาน
เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารครั้งแรก รายงานเป็ นประจาทุกสิ้ นปี และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
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บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ฯและผูบ้ ริ หารส่ งแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยดังกล่าวไปยัง เลขานุ การ
บริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั จะต้องสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักดี ว่าข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลผลการดาเนิ นงาน ข้อมูลทางด้านการเงิ น
และข้อมูลที่มิใช่การเงินมีความสาคัญต่อผูล้ งทุน บริ ษทั ฯจึงให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วน โดยผู ้
ลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.smk.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯให้ค วามสาคัญในเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยได้กาหนดนโยบายดังกล่า วไว้ใน
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจซึ่ งเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบและให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนได้ตระหนักและยึดถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อน
ทาการซื้ อขาย โดยให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับแจ้ง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบต่อไป
2. กรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งเลขานุ การบริ ษทั ทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลง สรุ ป
จานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯในการประชุ ม
ครั้งถัดไป
3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน นาข้อมูลงบการเงิ น หรื อข้อมูลอื่นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในช่ วง 1
เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว
4. กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องการปกป้ องรักษาและการใช้ขอ้ มูลภายในของหน่ วยงานด้านการลงทุนอย่าง
ถูกต้อง โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการรักษาความลับของข้อมูล
และป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
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