รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการทีด่ ี เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปด้วยความโปร่งใส มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ กฎบัตรของ
คณะกรรมการต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและการควบคุมภายใน การ
ควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน และ การสือ่ สารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส ซึง่ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หวั ข้อ “ข้อมูลนักลงทุน”

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเคารพสิทธิความเป็ นเจ้าของ จึงดาเนินการ
ในเรือ่ งต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้
ทุกประเภท ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี ้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีสว่ นแบ่งกาไรในรูปของเงินปั นผลตาม
สัดส่วนจานวนหุน้ สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่าเสมอ สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลที่สาคัญ
ผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิรบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ข้อมูลการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท การเปลีย่ นแปลงอานาจการควบคุม ตลอดจนข้อมูลอื่นที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจ
ของผูถ้ ือหุน้

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิน้ รอบปี
บัญชีของบริษัท ในกรณีที่มคี วามจาเป็ นเร่งด่วนทีต่ อ้ งเสนอวาระพิเศษซึง่ อาจเป็ นเรือ่ งทีก่ ระทบกับผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณีไป ซึง่ บริษัทจะกาหนดวัน เวลาและสถานที่จดั
ประชุมที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ โดยในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จานวน 1 ครัง้ และไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้



ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระประชุมและเสนอชื่อผูท้ เี่ หมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม
2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยแจ้งเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเว็บไซต์
บริษัท พร้อมทัง้ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผูท้ ี่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด
2) บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงกาหนดการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ น
ระยะเวลา 53 วัน โดยแจ้งในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และมีการประชุมวันที่ 23 เมษายน 2564 เพือ่ ให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
3) บริษัทเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัท ซึง่ มีขอ้ มูลเช่นเดียวกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้แก่ผู้
ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมเป็ นระยะเวลา 36 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็วและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึน้ โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
4) บริษัทจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันประชุมระยะเวลา 20 วัน ซึง่ เกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดไว้ โดยส่งเอกสารเชิญประชุมในวันที่ 2 เมษายน 2564
5) บริษัทประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 วัน และก่อนวัน
ประชุมเป็ นระยะเวลา 16 วัน โดยลงประกาศระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564
6) เอกสารเชิญประชุมที่จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมซึง่ มีรายละเอียดวาระการ
ประชุมที่มีขอ้ เท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับ
เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
รายงาน
ประจาปี ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่ง
ตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
เอกสารที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จดั ประชุม แบบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่
เป็ นแบบที่ผถู้ ือหุน้ กาหนดการลงคะแนนได้ และสามารถ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้
7) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยและการ
ประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน (“พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”) ซึง่ มีคาสั่งให้
ปิ ดสถานที่เสีย่ งต่อการติดต่อโรค บริษัทจึงใช้อาคารเอนกประสงค์ซงึ่ ตัง้ อยูภ่ ายในสานักงานบริษัท
สาขากรุงเทพฯ เป็ นสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดมาตรการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์
การระบาดของเชือ้ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่
 ขอความร่วมมือผูถ
้ ือหุน้ พิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ผูถ
้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็ นการ
ล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล์หรือโทรสาร

บริษัทจัดให้มีจดุ คัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกระทรวงสาธารณสุขบริเวณหน้าห้องประชุม
โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพและประวัติการ
เดินทางก่อนเข้าร่วมประชุม
 บริษัทจัดที่น่งั สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างตามคาแนะนาของกระทรวง
สาธารณสุขและผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
บริษัทได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบก่อนวันประชุมเป็ นระยะเวลา 36 วัน โดยแจ้งข้อมูลผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 18 มีนาคม 2564




วันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ซงึ่ ตัง้ อยู่
ภายในสานักงานบริษัทสาขากรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางด้วยรถยนต์สว่ นตัวมายัง
บริษัท และบริษัทจัดให้มีรถรับ – ส่งจากปากซอยเข้าบริษัทเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ
2) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และ
สามารถลงทะเบียนได้จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับ
การลงทะเบียน พร้อมจัดอากรแสตมป์ บริการแก่ผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระเข้า
ร่วมประชุมแทน พร้อมกับมอบบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าร่วมประชุมทุก
ครัง้ หากไม่มีภารกิจอื่นเร่งด่วนหรือเจ็บป่ วย ซึง่ ในปี 2564 มีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม

ครบถ้วน และนอกจากฝ่ ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมแล้วยังมีผสู้ อบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด และ ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมในครัง้ นีด้ ว้ ย
4) ก่อนเริม่ การประชุม เลขานุการได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติในแต่ละวาระการประชุม
พร้อมเชิญผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมร่วมเป็ น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนแต่ละวาระ ซึง่ ในปี 2564 นายพิสทิ ธ์ สุทธาคง ผูร้ บั มอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมได้เสนอตัวเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความโปร่งใส
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริม่ ประชุมไปแล้ว คงมีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่ที่ประชุมยังไม่มกี ารพิจารณาและลงมติได้
รวมถึงได้แจ้งมาตรการจัดประชุมภายใต้
สถานการณ์การระบาดของเชือ้ COVID-19 อย่างเคร่งครัดให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมรับทราบ
5) ในการประชุม
ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่กาหนดในหนังสือเชิญ
ประชุมโดยไม่มกี ารเพิ่มเติมวาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ในทุกวาระ
การประชุม โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 นางสาวศิรพิ ร ขัตตพงษ์ ผูแ้ ทนจาก
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้รว่ มสอบถามข้อมูลการดาเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม
6) บริษัทนาระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทัง้ แสดงผล
การลงมติดงั กล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบพร้อมกัน



หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกับ ที่
จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
2) บริษัทจัดทารายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่มีสาระสาคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนน
เสียงอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ บันทึกประเด็นและคาชีแ้ จงไว้โดยสรุป และนาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ และนาเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้ถงึ การประชุมในครัง้ ต่อไป
3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทศั น์การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สาหรับการเผยแพร่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่สนใจ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม
2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท พร้อมทัง้
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
2) การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถือ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ
หนึง่ เสียง และไม่มีหนุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีจ่ ะจากัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
3) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของตนได้
บริษัทได้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระได้
4) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ทุก
วาระ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียงและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นชอบ และใช้
ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมและแสดงผลการลงมติดงั กล่าวบน
หน้าจอในห้องประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบพร้อมกัน

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยกาหนดให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่นา
ข้อมูลรวมถึงไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีไ่ ปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ซึง่ บริษัทได้สอื่ สารให้แก่
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจเสมอมา โดยในปี 2564 ที่
ผ่านมา กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นอย่างดี

2.3 การกาหนดการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่
ทราบข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและ
อย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลแล้ว และได้สอื่ สารให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบ ซึง่
ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กาหนด นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่
รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรกและรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ปี 2564
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
นายเจน วองอิสริยะกุล
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์
นายสนั่น เอกแสงกุล
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นายสนิท เอกแสงกุล
นายวิชยั เอกแสงกุล
คูส่ มรส
นางสาวสิรนิ นั ท์ เอกแสงกุล
รวม

ณ 31 ธ.ค. 63
30,496
19,855
8,227,067
2,826,808
1,231,111
19,001
784,336
13,138,674

จานวนหุน้ (หุน้ )
เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 64
- 30,496
19,855
+ 270,000
8,497,067
2,826,808
1,231,111
19,001
784,336
+ 239,504
13,378,178

ร้อยละ
0.004
1.499
0.499
0.217
0.003
0.138
2.360

2.4 การดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นที่ตงั้ โดยกาหนด
เป็ นนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี และทารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ในการทารายการที่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท จะมีการนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจ จากนัน้ บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ โดยเปิ ดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกาหนดราคา มูลค่า
รายการและรายละเอียดอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในการทารายการ นอกจากนีบ้ ริษัทได้
กาหนดให้มีการอนุมตั ิหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไปในการทารายการระหว่างบริษัท
กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซือ้ ขายสินทรัพย์ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยเฉพาะเรือ่ ง
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ ในการทารายการดังกล่าวกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิไว้ใน
คูม่ ือจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้
มีสว่ นได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียจะได้รบั ความเป็ นธรรมทุกฝ่ าย

3.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทเคารพต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาหนดไว้โดยกฏหมาย
ข้อบังคับและจริยธรรมของ
บริษัท มีการควบคุมการทารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกัน
การนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน นอกจากนีบ้ ริษัทยังมุง่ สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผถู้ ือหุน้
โดยกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขาดทุนสุทธิ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 จึงมีมติงดจ่ายเงินปั นผล

3.2 พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานโดยถือเป็ นทรัพยากรสาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็จ
จึงกาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและให้
โอกาสความก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
รวมถึงให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานควบคูก่ บั การกาหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ การขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ดี่ ี เช่น กองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ เบีย้ ขยัน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี ประกันอุบตั ิเหตุและประกันสุขภาพ เครือ่ งแบบพนักงาน
โครงการกูย้ ืมเงินที่มคี วามจาเป็ น ทุนการศึกษาบุตร รถรับส่งพนักงาน เป็ นต้น รวมถึงมีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสานักงานกรุงเทพฯและโรงงานใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี การจัด
กิจกรรมของชมรมภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ และสุขภาพของพนักงาน โดยกาหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พร้อมจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตัง้ ป้ายแสดงสถิตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การทางาน โดยในปี 2564 บริษัทได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “ความ
ปลอดภัยสาหรับงานขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อขึน้ ไป” หลักสูตร “การใช้ Power Pallet Truck อย่างปลอดภัย” และ
หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้นและการอพยพหนีไฟ” เป็ นต้น ในขณะเดียวกันบริษัทได้เตรียมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภยั เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ปลอดภัย (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ การขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้านสังคม)

3.3 ลูกค้า
บริษัทกาหนดนโยบายดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการที่ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย “คุณภาพ
สม่าเสมอ ส่งของตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง” รวมถึงรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
หรือผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทได้จดั ให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อให้ลกู ค้าสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-941-6931 ต่อ 5102 หรือ Email : sales@easonplc.com และสามารถเข้าเยี่ยมชม
กระบวนการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพทีก่ าหนดได้

ทัง้ นีใ้ นปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าทีเ่ ป็ นนัยสาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นามา
วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามผลมิให้มีขอ้ บกพร่องขึน้ อีก พร้อมกับจัดให้มีการสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 5 ด้านครอบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบคุณภาพ

ระดับ
4
3
2
1
0

เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
เกณฑ์
คะแนน
พึงพอใจมาก
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป
พึงพอใจ
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
พอใช้
ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
ควรปรับปรุง
ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
ไม่ผา่ น
น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประจาปี 2564
หน่วย : ร้อยละ

ความสะดวกในการประสานงาน
เอกสารและการจัดส่ง
คุณภาพสินค้าและการพัฒนา
การบริการหลังการขาย
ความพึงพอใจโดยรวมต่อสินค้า
ระดับความพึงพอใจเฉลีย่

กลุม่ หมึกพิมพ์
91.3
88.7
85.5
87.0
81.7
86.84

กลุม่ สียานยนต์
96.0
92.0
90.6
98.0
80.0
91.3

กลุม่ สีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์
93.1
91.6
89.4
91.7
86.2
90.4

3.4 คู่ค้า
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเป็ นธรรม
เสมอภาคและเคารพข้อคิดเห็นระหว่างกันตาม
ข้อตกลงและ เงื่อนไขทางการค้าภายใต้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละให้ความช่วยเหลือในด้าน
เทคนิคการใช้สตี ลอดจนการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
มีการจัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับคูค่ า้ เป็ นประจาทุกปี
นอกจากนีบ้ ริษัทได้จดั ทาระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 และ
คัดเลือกคูค่ า้ ทีด่ าเนินธุรกิจไม่ขดั ต่อข้อกฎหมายและมีแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ตลอดจนคูค่ า้ ที่ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีใ้ นปี 2564 บริษัทไม่มีกรณี
ขัดแย้งหรือไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาที่มีตอ่ คูค่ า้ แต่อย่างใด

3.5 คู่แข่ง
บริษัทให้ความสาคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฏหมายอย่างเคร่งครัด จึง
กาหนดนโยบายดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริษัทไม่
เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ กับคูแ่ ข่ง

3.6 เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างซื่อตรงด้วยความเสมอภาค
โดยปฏิบตั ิตามสัญญาหรือ
เงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด บริษัทดาเนินการเปิ ดเผยฐานะทางการเงินต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ตรง
เวลามาโดยตลอด เจ้าหนีก้ ารค้าสามารถส่งใบแจ้งหนีใ้ ห้แก่บริษัทได้ในทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึง่
บริษัทกาหนดให้เป็ นวันจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยเช่นกัน ทัง้ นีใ้ นปี 2564 บริษัทชาระเงินให้แก่เจ้าหนีท้ กุ รายตรงตาม
เงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้โดยไม่มีการผิดนัดชาระแต่อย่างใด

3.7 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคูก่ บั การดาเนินธุรกิจ เช่น การเปิ ด-ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานเป็ นเวลา 15
นาที การติดโคมสะท้อนแสง การเปลีย่ นหลอดไฟฟ้า เป็ นต้น ควบคูก่ บั การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการ
ประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในทุกกิจกรรมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปี 2562 – 2564 บริษัทได้
ติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kWh เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยบริษัทสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จานวน 44,679 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 201,056 บาท ซึง่ ช่วยลดอัตราการใช้พลังงานสูงสุดได้ถึง
20 kWh หรือคิดเป็ นการประหยัดพลังงานลงร้อยละ 5 และช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 12
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ ปี (tCO2/yr)
ในปี 2564 บริษัทได้ติดตัง้ ระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งปั้มนา้ ภายในบริษัท
โดยพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งปั้มนา้ จาก 9.45 แอมแปร์ เป็ น 6.88 แอมแปร์ ซึง่ ช่วยให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานและมีจดุ คุม้ ทุนภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านัน้

3.8 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ โดยในปี 2564 บริษัทได้จดั กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั ชุมชนเป็ นประจาทุกปี เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณี
ทาบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนใกล้เคียงบริษัท และ การฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน และเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิดา้ นความด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน

3.9 แนวปฏิบัติการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพในสิทธิพนื ้ ฐานของมนุษยชนโดยดาเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิทงั้ การแบ่งเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง รวมทัง้ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยนชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รบั บุคคลอายุต่า กว่า 18 ปี เข้าเป็ นพนักงาน ไม่มีการเลิก
จ้างอย่างไม่เป็ นธรรม มีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึง่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่าง
เคร่งครัด ซึง่ ตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีประวัติหรือคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(รายละเอียดนโยบายอยูใ่ นหัวข้อ การขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

3.10 แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทดาเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนา
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รบั อนุญาต บริษัทคิดค้น พัฒนาสินค้าและบริการใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประกวด Best Performance Team ซึง่ กาหนดให้พนักงานคิดค้นวิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ
ที่สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่พนักงานรับผิดชอบเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีใ้ นปี 2564 บริษัทไม่มีการ
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

3.11 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทกาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ผแู้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนกับ
บริษัทได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ตลอดจนได้รบั การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจาก
การร้องเรียนดังกล่าว
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรือร้องเรียนเรือ่ งที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัท เช่น ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือการกระทาผิดกฎหมายและ
จรรยาบรรณ หรือเรือ่ งที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี ้
หน่วยงาน
งานลูกค้าสัมพันธ์
งานผลิต
งานวิจยั และพัฒนา
งานจัดซือ้
งานสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
งานรายงานทางการเงิน
งานนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์
02-941-6931 ต่อ 5112
038-451-833 ต่อ 5263
02-941-6931 ต่อ 2211
02-941-6931 ต่อ 1132
038-451-833 ต่อ 5151
02-941-6931 ต่อ 1234
02-941-6931 ต่อ 1221

Email address
tada_kh@easonplc.com
piti_ek@easonplc.com
punvipa_ch@easonplc.com
chutima_ek@easonplc.com
vichai_ma@easonplc.com
chayuth_se@easonplc.com
ir@easonplc.com

ผูม้ ีสว่ นได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านช่องทางดังนี ้
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการบริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ทัง้ นีใ้ นปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น และการดาเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกาหนด ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความสาคัญของบริษัท ทัง้ ข้อมูลการเงินและข้อมูลสาคัญอื่น
ซึง่ ถือเป็ นนโยบายในการกากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมกันผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.easonpaint.co.th) ซึง่ ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ในปี 2564 บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้

4.1 การกากับดูแลกิจการ
บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบตั ิตอ่ สังคม
และรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม (รายละเอียดนโยบายอยูใ่ นหัวข้อ การพัฒนาความยั่งยืน)

4.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินความเสีย่ งของ
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสม
พร้อมทัง้ กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
(รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ นโยบายการกากับดูแลกิจการ)

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 ลาดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อประชุมสามัญประจาปี และ
ณ วันสิน้ สุดประจาไตรมาสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทารายงานทางการเงินที่ถกู ต้อง
มีความ
น่าเชื่อถือ เพื่อให้นกั ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อการจัดทารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี โดยในปี 2564 งบการเงินของบริษัทได้รบั การรับรองโดยไม่
มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชี
และนาส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงเวลาที่กาหนด และไม่มีคาสั่งให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

4.6 การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ที่
จัดการประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2564 (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ)

4.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทเปิ ดเผยสถานะการถือครองหลักทรัพย์และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่เกิดขึน้ ระหว่าง
ปี 2564 ของกรรมการไว้ในรายงานประจาปี (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ )

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร และจานวนค่าตอบแทนที่ได้รบั จาก
การเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจาปี (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ โครงสร้างการกากับ
ดูแลกิจการ)

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีสว่ น
ได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ซึง่ เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร
การมีสว่ นได้เสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2564 กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารไม่มีสว่ นได้
เสียแต่อย่างใด และหากมีกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด กรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจในวาระนัน้ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบทั่วกัน

4.10 การทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้บริษัทปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนในกรณีที่เกิด
รายการระหว่างกันขึน้ โดยบริษัทจะนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ ซึง่ ทาให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบรายละเอียด
การทารายการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.11 การรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
ในกรณีที่บริษัทมีผลการดาเนินงานตามงบการเงินเปลีย่ นแปลงไปจากงบการเงินงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้าเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจะเปิ ดเผยคาอธิบายผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ระเบียบที่กาหนดเสมอ

4.12 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้จดั ให้มีงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
สาคัญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนหรือผูเ้ กี่ยวข้อง และกาหนดแนวปฏิบตั ินกั ลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อให้บคุ ลากรในงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้ใน
เว็บไซต์บริษัท หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน และจากระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ นายสาโรช จันทะดี เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-941-6931 ต่อ
1221 email : ir@easonplc.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัท การติดตาม
ดูแลการทางานของฝ่ ายบริหารและความรับผิดชอบอื่นในบทบาทของกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน (ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายทัง้ ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และ ธุรกิจสี
อุตสาหกรรม
ซึง่ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ โดยบริษัทมีจานวนกรรมการอิสระเกินกว่าหนึง่ ในสามซึง่ เกินกว่าจานวนตามข้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
เกินกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และมีแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผูเ้ กี่ยวข้องกับกรรมการอิสระไม่มีการถือหุน้ ในบริษัทเกิน
กว่าร้อยละ 1 ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนด
3) กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้าที่ดแู ล
กระบวนการสรรหาผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส (รายละเอียดอยูใ่ น
หัวข้อ นโยบายการกากับดูแลกิจการ)
4) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของ
บริษัท และเมื่อกรรมการอิสระครบวาระดารงตาแหน่งแล้วอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
ได้ โดยปั จจุบนั ไม่มีกรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
5) จานวนบริษัทที่กรรมการดารงตาแหน่ง
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” โดยกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการกากับกิจการที่ดีเกี่ยวกับ
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มกี รรมการบริษัทท่าน
ใดดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้กาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่กรรมการแต่ละคน
สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เนื่องจากบริษัทมีความจาเป็ นต้องให้กรรมการ
เข้าไปทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทร่วมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
6) การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีความแตกต่างกันและมิใช่บคุ คล
เดียวกันบริษัทจึงแบ่งแยกหน้าทีก่ ารกากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ซึง่
ทาให้เกิดความสมดุลในอานาจการบริหาร อย่างไรก็ตาม แม้ประธานกรรมการจะไม่ได้เป็ นกรรมการ
อิสระแต่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระและเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรเต็มที่
7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายสาโรช จันทะดี ผูจ้ ดั การสานักกรรมการผูจ้ ดั การ ทาหน้าที่
เลขานุการบริษัท ซึง่ ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2555 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกาหนดไว้ และใน
ปี 2560 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Certificate in Investor Relation 2017 จัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมือ่ วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ โครงสร้าง
การกากับดูแลกิจการ)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ คณะกรรมการบริหาร ซึง่ เป็ นบุคคลที่มี
ความรูค้ วามชานาญที่เหมาะสมเพื่อดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกาหนดขอบเขตอานาจดาเนินการ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ นโยบายการกากับดูแล
กิจการ) ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล้วนเป็ นกรรมการอิสระ

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
บริษัท มีภาวะผูน้ าและมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ทาหน้าที่กากับดูแลกิจการของบริษัทให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริษัท มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิเป็ น
ระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจอยูเ่ สมอ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริษัทที่ฝ่ายบริหาร
นาเสนอ
รวมถึงการจัดให้มีกลไกการกากับดูแล การติดตามฝ่ ายบริหารให้ดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่

2) ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงกาหนดหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
พร้อมทัง้ สือ่ สารให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบเพื่อให้ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
3) การจัดทานโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
เป็ นไปด้วยความรอบคอบและซือ่ สัตย์สจุ ริต จึงกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
ไว้เป็ นส่วนหนึง่ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ (รายละเอียดอยูใ่ น หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน)
ในปี 2564 บริษัทได้เปิ ดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
4) การกากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมด้านการเงิน การดาเนินงาน และการ
กากับดูแลการปฏิบตั งิ าน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้วา่ มีการดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิผล มีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพียงพอ (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและการควบคุมภายใน เรือ่ ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน) ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมี
บทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตัง้ หรือเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้จา้ งบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูช่นั จากัด
ซึง่ เป็ นหน่วยงานภายนอกที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ทาหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายใน ซึง่
จะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีบ้ ริษัทได้จดั ให้มีคมู่ ือการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานควบคูก่ นั ด้วย
5) การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ให้มีการประเมินความเสีย่ งเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้
และกาหนดมาตรการควบคุมเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับคณะทางานบริหารความเสีย่ งรวมจานวน 4 ครัง้ โดยได้สรุป
ความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และจัดหมวดหมูค่ วามเสีย่ งเพื่อให้สามารถจัดการ
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทัง้ จัดทาการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ พร้อมจัดทารายงานการประเมินความเสีย่ งเพื่อนาเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ การบริหารจัดการความเสีย่ ง)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเป็ นประจาทุกไตรมาส และอาจจัดให้มกี ารประชุม
เพิ่มเติมตามทีเ่ ห็นสมควร โดยจะกาหนดวัน เวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และได้มีการแจ้งกาหนดการประชุม
ให้กรรมการทุกท่านรับทราบ สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ ะเสนอ
วาระการประชุมได้
โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนการประชุม
กรรมการทุกท่านมีหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เว้นแต่มีภารกิจสาคัญเร่งด่วนหรือ
เจ็บป่ วย
โดยประธานกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระต่อที่ประชุม
และกรรมการทีเ่ ป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียในวาระที่พิจารณาจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นีใ้ นขณะที่คณะกรรมการ
ลงมติจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดบันทึก
การประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วอย่างเป็ นระบบ
เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ ายบริหารโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษัทได้มีการ
ประชุมโดยที่ไม่มกี รรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมจานวนหนึง่ ครัง้ (รายละเอียดการเข้าประชุมอยูใ่ น
หัวข้อ โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ)

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564 เพื่อให้กรรมการแต่
ละท่านได้รว่ มกันพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ นการทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปี ทผี่ า่ นมา ซึง่ จะช่วย
ให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
เลขานุการบริษัทได้จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่าน โดย
กรรมการทุกท่านมีความเป็ นอิสระในการทาแบบประเมิน และเมื่อได้ทาแบบประเมินเรียบร้อยแล้วกรรมการจะจัด
ส่งคืนให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับ
4
3
2
1
0

เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ผา่ น

คะแนน
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
ร้อยละ 70 ขึน้ ไป
ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
ร้อยละ 50 ขึน้ ไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

1) การประเมินผลงานประจาปี ของคณะกรรมการทัง้ คณะได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแบ่งออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ความมีประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ ความเป็ นอิสระ
ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 91.35
2) การประเมินผลงานประจาปี ของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 คณะกรรมการได้ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้ดงั นี ้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
95.83
93.75
86.67
90.63

3) การประเมินผลงานประจาปี ของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่

คุณสมบัติของกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ การพัฒนาตนเอง
ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 93.06
4) การประเมินผลงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแบ่ง
ออกเป็ น 8 ด้าน ได้แก่

ความเป็ นผูน้ า

การกาหนดกลยุทธ์

การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์

การวางแผนทางการเงิน

ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กบั ภายนอก

การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร

คุณลักษณะส่วนตัว
ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 90.28

5.6 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อทาหน้าที่ดแู ลให้
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนอยูใ่ นหัวข้อ โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ)

5.7 การพัฒนากรรมการ
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีที่มีกรรมการเข้ารับตาแหน่งใหม่ บริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านนัน้ เพื่อ
เป็ นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
มีการนาเยี่ยมชมสานักงานและโรงงาน
นาเสนอประวัติบริษัทและสรุปภาพรวมและนโยบายธุรกิจให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบ พร้อมส่งมอบ
คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการชุด
ต่างๆและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่
ทัง้ นีใ้ นปี 2564 บริษัทไม่มีการเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติม
2) การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการอย่างต่อเนื่องเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะ
ความรูอ้ นั เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรที่จดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือหน่วยงานอื่น (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรือ่ งรายละเอียดเกี่ ยวกับกรรมการ
บริษัท)
กรรมการได้เข้าร่วมอบรม-สัมมนาเพื่อเพิม่ พูนความรู แ้ ละทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
และได้นาความรูม้ าประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ โดยในปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Innovation and Business Opportunity”

การเข้าร่วมอบรมของกรรมการบริษัท ปี 2564
วันที่
24 สิงหาคม 2564

กรรมการบริษัท
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

หัวข้ออบรม
Innovation and Business Opportunity

5.8 แผนการสืบทอดงาน
บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตาแหน่งงานบริษัทที่สาคัญทุกระดับ
โดยเริม่ จากกระบวนการสรรหา
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
ตลอดจนจัดให้มกี ารอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างผูบ้ ริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความเป็ นผูน้ า
และมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ซึง่ จะทาให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างผูบ้ ริหารเพื่อสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด
ตามหลักการดังนี ้
1) กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมทัง้
ระบุคณ
ุ สมบัติ ความรูแ้ ละทักษะที่สอดคล้องกับธุรกิจ
2) คัดเลือกผูบ้ ริหารระดับรองที่มศี กั ยภาพและความสามารถเหมาะสม
3) วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติเป็ นรายบุคคลเพื่อหาความโดดเด่นและทักษะที่ตอ้ งพัฒนาเพิ่มเติม
4) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

5.9 ประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับประเด็นที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จดั ทาข้อเสนอแนะในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจะใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปรับปรุง การปฏิบตั ิให้มีความ
เหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะ
เหตุผล
บริษัทควรเปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมไว้ในค่าตอบแทน
ของ CEO
ของคณะผูบ้ ริหาร เนื่องจากบริษัทเป็ นองค์กรขนาดเล็กซึง่
ข้อมูลไม่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการแต่อย่างใด
คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายจากัด
คณะกรรมการไม่ได้กาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ เนื่องจาก
จานวนบริษัทจดทะเบียนให้กรรมการแต่ละ
เชื่อมั่นในความรูค้ วามเชี่ยวชาญและความตัง้ ใจในการอุทิศ
คนดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
เวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้รบั
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม
ปั จจุบนั บริษัทไม่มกี รรมการที่ดารงตาแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายให้
คณะกรรมการไม่ได้กาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ เนื่องจาก
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่
กรรมการอิสระคงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
เกินระยะเวลา 9 ปี
บริหารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึง่ เป็ นการตัดสินใจโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์สว่ นตัวที่
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการชุดปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่
ดารงตาแหน่งกรรมการเกินระยะเวลา 9 ปี จานวน 3 ท่าน
เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

5.10 ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2564 บริษัทได้รบั ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีมาก” ซึง่ เป็ น
โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

คะแนนบริษัทจด
ทะเบียนโดยรวม
84
83
82
81

คะแนนของ
บริษัท

ระดับ

88
87
87
85

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

