การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับกิจการที่ดี เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจ
เป็ นไปด้ วยความโปร่งใส มัน่ คงและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้ วย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ กฎบัตรของ
คณะกรรมการต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม การต่อต้ านการทุจริตและการควบคุมภายใน การ
ควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน และ การสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้ งเบาะแส ซึง่ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลนักลงทุน”
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิความเป็ นเจ้ าของ จึงดําเนินการ
ในเรื่ องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
ทุกประเภท ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี ้
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่ นแบ่งกําไรในรูปของเงินปั นผลตาม
สัดส่วนจํานวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลาและสมํ่าเสมอ สิทธิในการเข้ า
สิทธิในการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคลและกําหนด
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
1.2 สิทธิในการรับทราบขอมูลที่สําคัญ
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิรับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงผลการดําเนินงาน ข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท การเปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุม ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่จําเป็ นต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น
1.3 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
บริษัทจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ ้นรอบปี
บัญชีของบริษัท ในกรณีที่มีความจําเป็ นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษซึง่ อาจเป็ นเรื่ องที่กระทบกับผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป ซึง่ บริษัทจะกําหนดวัน เวลาและสถานที่จดั
ประชุมที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่วมประชุม
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถเข้ าร่วม
ประชุมได้ โดยในปี 2562 บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจํานวน 1 ครัง้ และไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น
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กอนวันประชุมผูถอื หุน
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระประชุมและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยแจ้ งเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเว็บไซต์
บริ ษัท พร้ อมทังได้
้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทังนี
้ ้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อผู้ที่
้ นกรรมการแต่อย่างใด
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
บริษัทแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงกําหนดการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมเป็ น
ระยะเวลา 57 วัน โดยแจ้ งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการประชุมวันที่ 26 เมษายน 2562
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้ าร่วมประชุมได้
บริษัทเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัท ซึง่ มีข้อมูลเช่นเดียวกับข้ อมูลที่บริษัทส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมเป็ นระยะเวลา 46 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ รวดเร็วและมีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ ามากยิ่งขึ ้น โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
บริ ษัทจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันประชุมระยะเวลา 22 วัน ซึง่ เกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไว้ โดยส่งเอกสารเชิญประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2562
บริ ษัทประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 วัน และก่อนวัน
ประชุมเป็ นระยะเวลา 39 วัน โดยลงประกาศระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562
เอกสารเชิญประชุมที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วยหนังสือเชิญประชุมซึง่ มีรายละเอียดวาระการ
ประชุมที่มีข้อเท็จจริ งและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้ อมกับ
เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
รายงาน
ประจําปี ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่ง
ตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเองได้
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนํามาแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จดั ประชุม แบบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่
เป็ นแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดการลงคะแนนได้ และสามารถ Download จากเว็บไซต์ของบริ ษัทได้



1)

2)

3)

4)

5)

6)

วันประชุมผูถือหุน
บริษัทกําหนดวัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมที่สะดวก ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่วมประชุม โดยใน
ปี 2562 บริษัทจัดการประชุมในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยา
ปาร์ ค ถนนรัชดาภิเษก ผู้เข้ าร่วมประชุมสามารถเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นตัว รถสาธารณะ หรื อ
รถไฟฟ้าได้ โดยสะดวก
บริษัทใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม 1 ชัว่ โมง และ
สามารถลงทะเบียนได้ จนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็จ โดยบริษัทจัดบุคลากรอย่างเพียงพอสําหรับ
การลงทะเบียน พร้ อมจัดอากรแสตมป์บริ การแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระเข้ า
ร่วมประชุมแทน พร้ อมกับมอบบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็ นหน้ าที่ที่ต้องเข้ าร่วมประชุมทุก
ครัง้ หากไม่มีภารกิจอื่นเร่งด่วนหรื อเจ็บป่ วย ซึง่ ในปี 2562 มีกรรมการบริษัททุกท่านเข้ าร่วมประชุม
ครบถ้ วน และนอกจากฝ่ ายบริหารของบริษัทเข้ าร่วมประชุมแล้ วยังมีผ้ สู อบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด และ ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการได้ แจ้ งรายละเอียดขององค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระการประชุม
พร้ อมเชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็ น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนแต่ละวาระ ซึง่ ในปี 2562 นายวีระพล สําโรง ผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมได้ เสนอตัวเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส
สําหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมภายหลังที่ได้ เริ่มประชุมไปแล้ ว คงมีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่ที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณาและลงมติได้
ในการประชุม
ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมเรี ยงตามลําดับวาระที่กําหนดในหนังสือเชิญ
ประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ ในทุกวาระ
การประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะ
ต่อที่ประชุมจํานวน 5 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริหารได้ ตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจน
บริ ษัทนําระบบ Barcode มาใช้ ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้ อมทังแสดงผล
้
การลงมติดงั กล่าวบนหน้ าจอในห้ องประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบพร้ อมกัน

หลังวันประชุมผูถอื หุน
1) บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกับที่
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
2) บริ ษัทจัดทํารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสําคัญครบถ้ วน และมีการสรุปผลการลงคะแนน
เสียงอย่างชัดเจน พร้ อมทังบั
้ นทึกประเด็นและคําชี ้แจงไว้ โดยสรุป และนําส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และนําเผยแพร่ในเว็บไซต์บริ ษัท เพื่อเป็ นช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยไม่จําเป็ นต้ องรอให้ ถงึ การประชุมในครัง้ ต่อไป
3) จัดให้ มีการบันทึกวิดีทศั น์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สําหรับการเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่สนใจ


หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอผูถ ือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
2.1 การประชุมผูถือหุน
1) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการ
ล่วงหน้ าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์
2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท พร้ อมทัง้
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถือ โดยหนึง่ หุ้นมีสิทธิเท่ากับ
หนึง่ เสียง และไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทหรื อบุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของตนได้
บริ ษัทได้ แจ้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน และจัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระได้
4) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย
มีการเตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
วาระ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และใช้
ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมและแสดงผลการลงมติดงั กล่าวบน
หน้ าจอในห้ องประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบพร้ อมกัน
2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นํา
ข้ อมูลรวมถึงไม่ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ ซึง่ บริษัทได้ สื่อสารให้ แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจเสมอมา โดยในปี 2562 ที่
ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นอย่างดี

2.3 การกําหนดการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทกําหนดแนวปฏิบตั ิด้านการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยห้ ามมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานที่รับทราบข้ อมูลภายในทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชนและได้ สื่อสารให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ ซึง่ ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริ ษัทกําหนด
นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้ าที่รายงานการถือ
หลักทรัพย์ครัง้ แรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ป 2562
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นายสนัน่ เอกแสงกุล
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นายสนิท เอกแสงกุล
นายวิชยั เอกแสงกุล
คูส่ มรส
นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
นายเจน วองอิสริยะกุล
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
ศ.ดร.ธราพงษ์ วิธิตศานต์

ณ 31 ธ.ค. 61
19,855
7,655,667
2,826,808
1,231,111
19,001
784,336
30,496
-

จํานวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62
19,855
7,655,667
2,826,808
1,231,111
19,001
784,336
30,496
-

ร้ อยละ
0.004
1.350
0.499
0.217
0.003
0.138
0.005
-

2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทดําเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นที่ตงั ้ โดยกําหนด
เป็ นนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ได้ แก่ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันให้ เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในการทํารายการดังกล่าวที่เข้ าข่ายต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท จะมีการ
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ จากนันบริ
้ ษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ โดยเปิ ดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน นโยบายการกําหนดราคา มูลค่ารายการและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
การทํารายการดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทได้ กําหนดให้ มีการอนุมตั ิหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไปในการทํารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย
บริษัทดูแลการซื ้อขายสินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยเฉพาะเรื่ อง
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ ในการทํารายการดังกล่าวกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสว นไดเสีย
บริษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิไว้ ใน
คูม่ ือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและเผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้
มีสว่ นได้ เสีย เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับความเป็ นธรรมทุกฝ่ าย
3.1 ผูถือหุน
บริษัทเคารพต่อสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ โดยกฏหมาย
ข้ อบังคับและจริยธรรมของ
บริ ษัท มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการป้องกัน
การนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน นอกจากนี ้บริ ษัทยังมุง่ สร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ
ในปี 2562 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 66.15 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 14
3.2 พนักงาน
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานโดยถือเป็ นทรัพยากรสําคัญที่จะนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ
จึงกําหนดนโยบายให้ มีการส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและให้
รวมถึงให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางการ
โอกาสความก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ดําเนินงานควบคูก่ บั การกําหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ การพัฒนาความยัง่ ยืน เรื่ อง การบริหารงานบุคคล)

บริษัทจัดให้ มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดี เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยง
ชีพ เบี ้ยขยัน ห้ องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ประกันอุบตั ิเหตุและประกันสุขภาพ เครื่ องแบบพนักงาน
โครงการกู้ยืมเงินที่มีความจําเป็ น ทุนการศึกษาบุตร รถรับส่งพนักงาน เป็ นต้ น รวมถึงมีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสํานักงานกรุงเทพฯและโรงงานใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี การจัด
กิจกรรมของชมรมภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริษัทคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน โดยกําหนดนโยบายด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พร้ อมจัดตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางานเพื่อดูแลอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนมีการติดตังป
้ ้ ายแสดงสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การทํางาน โดยในปี 2562 บริษัทได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมหลักสูตรด้ านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “ความ
ปลอดภัยในการใช้ รถยกไฟฟ้า” หลักสูตร “การดับเพลิงขันต้
้ นและการอพยพหนีไฟ” และ หลักสูตร “การปฐม
พยาบาลและการช่วยฟื น้ คืนชีพ” เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันบริษัทได้ เตรี ยมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั เส้ นทางหนี
ไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงและสัญญาณแจ้ งเหตุ เพื่อให้ พนักงานมีสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ปลอดภัย
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ การพัฒนาความยัง่ ยืน)

3.3 ลูกคา
บริษัทกําหนดนโยบายดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
สิทธิของลูกค้ า มีการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและการบริการที่ตอบสนองลูกค้ าอย่างรวดเร็วภายใต้ นโยบาย “คุณภาพ
สมํ่าเสมอ ส่งของตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง” รวมถึงรักษาความลับของลูกค้ าโดยไม่นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
หรื อผู้เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

บริษัทได้ จดั ให้ มีบริการ “ลูกค้ าสัมพันธ์” เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-941-6931 ต่อ 5102 หรื อ Email : sales@easonpaint.co.th และสามารถเข้ าเยี่ยมชม
กระบวนการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กําหนดได้

ทังนี
้ ้ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าที่เป็ นนัยสําคัญ ส่วนข้ อร้ องเรี ยนอื่นๆ บริ ษัทได้ นํามา
วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อดําเนินการแก้ ไข ป้องกัน และติดตามผลมิให้ มีข้อบกพร่องขึ ้นอีก พร้ อมกับจัดให้ มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นประจําทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 5 ด้ านครอบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบคุณภาพ
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า
เกณฑ์
คะแนน
พึงพอใจมาก
ร้ อยละ 90 ขึ ้นไป
พึงพอใจ
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
พอใช้
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป
ควรปรับปรุง
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไป
ไม่ผา่ น
น้ อยกว่าร้ อยละ 50

ระดับ
4
3
2
1
0

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ประจําป 2562
หน่วย : ร้ อยละ

ความสะดวกในการประสานงาน
เอกสารและการจัดส่ง
คุณภาพสินค้ าและการพัฒนา
การบริการหลังการขาย
ความพึงพอใจโดยรวมต่อสินค้ า
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

กลุม่ หมึกพิมพ์
87.37
86.32
83.51
83.16
84.74
85.02

กลุม่ สียานยนต์
85.56
75.56
67.78
78.33
66.67
74.76

กลุม่ สีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์
91.19
89.88
88.57
87.14
87.85
88.92

3.4 คูคา
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเป็ นธรรม
เสมอภาคและเคารพข้ อคิดเห็นระหว่างกันตาม
ข้ อตกลงและ เงื่อนไขทางการค้ าภายใต้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และให้ ความช่วยเหลือในด้ าน
เทคนิคการใช้ สีตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การ
มีการจัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับคูค่ ้ าเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี ้บริษัทได้ จดั ทําระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ มีความสอดคล้ องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 และ
คัดเลือกคูค่ ้ าที่ดําเนินธุรกิจไม่ขดั ต่อข้ อกฎหมายและมีแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ตลอดจนคูค่ ้ าที่ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณี
ขัดแย้ งหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีตอ่ คูค่ ้ าแต่อย่างใด

3.5 คูแขง
บริษัทให้ ความสําคัญต่อการแข่งขันทางการค้ าโดยสุจริต ภายใต้ กรอบของกฏหมายอย่างเคร่งครัด จึง
กําหนดนโยบายดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่
เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคูแ่ ข่ง
3.6 เจาหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกรายอย่างซื่อตรงด้ วยความเสมอภาค
โดยปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อ
เงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด บริษัทดําเนินการเปิ ดเผยฐานะทางการเงินต่อสาธารณชนอย่างถูกต้ อง ตรง
เวลามาโดยตลอด เจ้ าหนี ้การค้ าสามารถส่งใบแจ้ งหนี ้ให้ แก่บริษัทได้ ในทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึง่
บริษัทกําหนดให้ เป็ นวันจ่ายเช็คให้ แก่เจ้ าหนี ้ด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ในปี 2562 บริษัทชําระเงินให้ แก่เจ้ าหนี ้ทุกรายตรงตาม
เงื่อนไขการชําระเงินที่ได้ ตกลงไว้ โดยไม่มีการผิดนัดชําระแต่อย่างใด

3.7 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ ทรัพยากรด้ านพลังงานเพื่อให้ เกิดการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคูก่ บั การดําเนินธุรกิจ เช่น การเปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานเป็ นเวลา 15
นาที การติดโคมสะท้ อนแสง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็ นต้ น ควบคู่กบั การรณรงค์เพื่อสร้ างจิตสํานึกด้ านการ
ประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
การดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน
ปี
การดําเนินโครงการ
2556 - 2557 แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านการจัดการพลังงานขึ ้นเพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อสร้ างความมีสว่ นร่วมในการใช้ พลังงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดอย่างต่อเนื่อง
2558 - 2559 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นองค์กรดีเด่นด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน “Thailand Energy Awards
2015” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ องค์กรที่มี
การดําเนินกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์โดยรับมอบรางวัล “TEM Awards 2016”
จาก กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 – 2561 เข้ าร่วมโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) ภายใต้ การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้
ติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
2562
เข้ าร่วมโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2
จากการเข้ าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2 ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปี 2562 บริษัทได้ ติดตัง้
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kWh เพื่อใช้ งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ส่งผลให้ บริษัทสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ จํานวน 15,800 kWh ซึง่ ช่วยลดอัตราการใช้ พลังงานสูงสุด (Peak) ได้ ถงึ 20 kWh หรื อคิดเป็ นการ
ประหยัดพลังงานลงร้ อยละ 5 และช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกลงได้ 12 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์
ต่อปี (tCO2/yr)
นอกจากนี ้ทางบริษัทได้ ดําเนินกิจกรรมอนุรักษณ์พลังงานรวมกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
และกระทรวง
พลังงาน ด้ วยการเปลี่ยนไปใช้ หลอดไฟ LED ได้ ดําเนินการให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทงในส่
ั ้ วนของสํานักงานและพื ้นที่
การผลิต

3.8 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
บริษัทให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยในปี 2562 บริษัทได้ จดั กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั ชุมชนเป็ นประจําทุกปี เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณี
ทําบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนใกล้ เคียงบริษัท และ การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน และเพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิด้านความด้ านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน

3.9 แนวปฏิบัตกิ ารไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพในสิทธิพื ้นฐานของมนุษยชนโดยดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิทงการแบ่
ั้
งเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง รวมทังไม่
้ สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยนชน เช่น การต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็กด้ วยการไม่รับบุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปี เข้ าเป็ นพนักงาน ไม่มีการเลิก
จ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม มีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กฎหมายแรงงานซึง่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่าง
เคร่งครัด ซึง่ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีประวัติหรื อคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(รายละเอียดนโยบายอยูใ่ นหัวข้ อ การพัฒนาความยัง่ ยืน)
3.10 แนวปฏิบัตกิ ารไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทดําเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาด้ วยการลอกเลียนแบบ หรื อนํา
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นมาใช้ ในธุรกิจโดยไม่ได้ รับอนุญาต บริ ษัทคิดค้ น พัฒนาสินค้ าและบริการใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีการประกวด Best Performance Team ซึง่ กําหนดให้ พนักงานคิดค้ นวิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ
ที่สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่พนักงานรับผิดชอบเป็ นประจําทุกปี ทังนี
้ ้ในปี 2562 บริษัทไม่มีการ
เกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

3.11 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทกําหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนกับ
บริษัทได้ รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ตลอดจนได้ รับการป้องกันการถูกกลัน่ แกล้ งอันเนื่องมาจาก
การร้ องเรี ยนดังกล่าว
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรื อร้ องเรี ยนเรื่ องที่อาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อ
บริษัท เช่น ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรื อการกระทําผิดกฎหมายและ
จรรยาบรรณ หรื อเรื่ องที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยสามารถแจ้ งผ่านช่องทางดังนี ้
หน่วยงาน
งานลูกค้ าสัมพันธ์
งานผลิต
งานวิจยั และพัฒนา
งานจัดซื ้อ
งานสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย
งานรายงานทางการเงิน
งานนักลงทุนสัมพันธ์
งานตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์
02-941-6931 ต่อ 5112
038-451-833 ต่อ 5263
038-451-833 ต่อ 5262
02-941-6931 ต่อ 1132
038-451-833 ต่อ 5151
02-941-6931 ต่อ 1234
02-941-6931 ต่อ 1221
02-941-6931 ต่อ 1204

Email address
sales@easonpaint.co.th
piti_ek@easonpaint.co.th
ruengyut_n@easonpaint.co.th
chutima@easonpaint.co.th
vichai_ma@easonpaint.co.th
chayuth@easonpaint.co.th
saroch@easonpaint.co.th
info@easonpaint.co.th

ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถส่งไปรษณีย์ถงึ ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ทังนี
้ ้ในปี 2562 บริษัทไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีสว่ นได้ เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทตระหนักถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความสําคัญของบริ ษัท ทังข้
้ อมูลการเงินและข้ อมูลสําคัญอื่น
ซึง่ ถือเป็ นนโยบายในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลอย่างถูกต้ องเท่าเทียมกันผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.easonpaint.co.th) ซึง่ ปรับปรุงข้ อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ในปี 2562 บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
4.1 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ สังคม
และรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม (รายละเอียดนโยบายอยูใ่ นหัวข้ อ การพัฒนาความยัง่ ยืน)
4.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง
เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุมทุกด้ านอย่างเหมาะสม
พร้ อมทังกํ
้ าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
4.4 โครงสรางการถือหุน
บริษัทเปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลําดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจําปี และ
ณ วันสิ ้นสุดประจําไตรมาสไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถกู ต้ อง
มีความ
น่าเชื่อถือ เพื่อให้ นกั ลงทุนใช้ ประกอบการตัดสินใจ จึงจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ ในรายงานประจําปี โดยในปี 2562 งบการเงินของบริษัทได้ รับการรับรองโดยไม่
มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
และนําส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงเวลาที่กําหนด และไม่มีคําสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
4.6 การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ที่
จัดการประชุม จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมตลอดปี 2562 (รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ โครงสร้ าง
การจัดการ)
4.7 การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทเปิ ดเผยสถานะการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นระหว่าง
ปี 2562 ของกรรมการไว้ ในรายงานประจําปี (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)
4.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และจํานวนค่าตอบแทนที่ได้ รับจาก
การเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ ในรายงานประจําปี (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ)
4.9 นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัทรับทราบถึงการมีสว่ น
ได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องนับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ซึง่ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้จดั ทําเอกสาร
การมีสว่ นได้ เสียรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีสว่ นได้

เสียแต่อย่างใด และหากมีกรรมการบริษัทหรื อผู้บริหารมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจในวาระนันๆ
้
โดยบริษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบทัว่ กัน
4.10 การทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ บริษัทปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในกรณีที่เกิด
รายการระหว่างกันขึ ้น โดยบริษัทจะนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตามลําดับ ซึง่ ทําให้ คณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบรายละเอียด
การทํารายการก่อนที่จะมีการแจ้ งข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.11 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ในกรณีที่บริษัทมีผลการดําเนินงานตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากงบการเงินงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้ าเกินกว่าร้ อยละ 20 บริษัทจะเปิ ดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ระเบียบที่กําหนดเสมอ
4.12 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
บริษัทกําหนดนโยบายการคุ้มครองพนักงานหรื อผู้แจ้ งเบาะแสไว้ ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการ เรื่ อง การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย ข้ อ 3.11
4.13 ความสัมพันธกบั ผูลงทุน
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สําคัญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนหรื อผู้เกี่ยวข้ อง และกําหนดแนวปฏิบตั ินกั ลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้ บคุ ลากรในงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารของบริษัทได้ ใน
เว็บไซต์บริษัท หัวข้ อ ข้ อมูลนักลงทุน และจากระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ที่ นายสาโรช จันทะดี เลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 02-941-6931 ต่อ
1221 email : saroch@easonpaint.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้ าที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตาม
ดูแลการทํางานของฝ่ ายบริ หารและความรับผิดชอบอื่นในบทบาทของกรรมการบริ ษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน (ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน)

2)

3)

4)

5)

6)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
ความรู้
ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายทังด้
้ านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และ ธุรกิจสี
อุตสาหกรรม
ซึง่ ให้ คําปรึกษาและคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยบริ ษัทมีจํานวนกรรมการอิสระเกินกว่าหนึง่ ในสามซึง่ เกินกว่าจํานวนตามข้ อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน
เกินกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และมีแนวทางการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เป็ นอิสระอย่างแท้ จริงจากฝ่ ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระไม่มีการถือหุ้นในบริ ษัทเกิน
กว่าร้ อยละ 1 ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
เพื่อทําหน้ าที่ดแู ล
กระบวนการสรรหาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการให้ มีความเหมาะสมและโปร่งใส (รายละเอียดอยูใ่ น
หัวข้ อ การสรรหา แต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริหารระดับสูง)
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้ อบังคับของ
บริษัท และเมื่อกรรมการอิสระครบวาระดํารงตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่ง
ได้ โดยปั จจุบนั ไม่มีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
จํานวนบริ ษัทที่กรรมการดํารงตําแหน่ง
บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ ในหัวข้ อ “โครงสร้ างการ
จัดการ” โดยกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้ าใจแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกํากับกิจการที่ดีเกี่ยวกับ
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีกรรมการบริษัทท่าน
ใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหาร
ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ กําหนดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่กรรมการแต่ละคน
สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เนื่องจากบริษัทมีความจําเป็ นต้ องให้ กรรมการ
เข้ าไปทําหน้ าที่กํากับดูแลการบริหารงานของบริ ษัทหรื อบริษัทร่วมให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บทบาทและหน้ าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การมีความแตกต่างกันและมิใช่บคุ คล
เดียวกันบริษัทจึงแบ่งแยกหน้ าที่การกํากับดูแลกิจการและการบริ หารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ซึง่
ทําให้ เกิดความสมดุลในอํานาจการบริหาร อย่างไรก็ตาม แม้ ประธานกรรมการจะไม่ได้ เป็ นกรรมการ
อิสระแต่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นอิสระและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรเต็มที่

7) เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตัง้ นายสาโรช จันทะดี ผู้จดั การสํานักกรรมการผู้จดั การ ทําหน้ าที่
เลขานุการบริ ษัท ซึง่ ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสถาบันส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย
เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2555 โดยให้ มีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกําหนดไว้
ในปี 2560 เลขานุการบริ ษัทได้ เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Certificate in Investor Relation 2017 จัด
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ เรื่ องเลขานุการบริษัท)
5.2 คณะกรรมการชุดยอย
้
ดย่อยต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริ หาร ซึง่ เป็ นบุคคลที่มี
ความรู้ความชํานาญที่เหมาะสมเพื่อดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้ าน และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ
และหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดไว้ อย่างชัดเจน (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการ
เรื่ อง คณะกรรมการชุดย่อย)
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล้ วนเป็ นกรรมการอิสระ
5.3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
บริ ษัท มีภาวะผู้นําและมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ทําหน้ าที่กํากับดูแลกิจการของบริษัทให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริษัท มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิเป็ น
ระยะเพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยูเ่ สมอ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้ให้
ความเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของบริษัทที่ฝ่ายบริหาร
นําเสนอ
รวมถึงการจัดให้ มีกลไกการกํากับดูแล การติดตามฝ่ ายบริหารให้ ดําเนินการให้ บรรลุ
เป้าหมายเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนของบริษัท ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
2) ด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
พร้ อมทังสื
้ ่อสารให้
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานรับทราบเพื่อให้ ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
3) การจัดทํานโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้
เป็ นไปด้ วยความรอบคอบและซื่อสัตย์สจุ ริต จึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (รายละเอียดอยูใ่ น หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน)
ในปี 2562 บริษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ไว้ ในหัวข้ อ รายการระหว่างกัน

4) การกํากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมด้ านการเงิน การดําเนินงาน และการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ คําแนะนําเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ มีการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด
อย่างมีประสิทธิผล มีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานว่าบริษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพียงพอ (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ การต่อต้ านการทุจริตและการควบคุมภายใน เรื่ อง
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน) ทังนี
บทบาทหน้ าที่ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตังหรื
้ อเลิกจ้ างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้ จ้างบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด
ซึง่ เป็ นหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน ซึง่
จะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้บริษัทได้ จดั ให้ มีคมู่ ือการตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัทเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานควบคูก่ นั ด้ วย
5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ จดั ให้ มีการประเมินความเสี่ยงเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
และกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ จดั ให้ มีการประชุมร่วมกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยงรวมจํานวน 4 ครัง้ โดยได้ สรุป
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และจัดหมวดหมูค่ วามเสี่ยงเพื่อให้ สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทังจั
้ ดทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นพร้ อมจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อนําเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ ปั จจัยความเสี่ยง)
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยเป็ นประจําทุกไตรมาส และอาจจัดให้ มีการประชุม
้ และได้ มีการแจ้ งกําหนดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยจะกําหนดวัน เวลาประชุมล่วงหน้ าตลอดทังปี
ให้ กรรมการทุกท่านรับทราบ สําหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะเสนอ
วาระการประชุมได้
โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมพร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ กรรมการแต่ละท่านมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้ อมูล
อย่างเพียงพอก่อนการประชุม
กรรมการทุกท่านมีหน้ าที่ที่ต้องเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เว้ นแต่มีภารกิจสําคัญเร่งด่วนหรื อ
เจ็บป่ วย
โดยประธานกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านให้ ความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระต่อที่ประชุม
และกรรมการที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระที่พิจารณาจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนันๆ
้ ทังนี
้ ้ในขณะที่คณะกรรมการ

ลงมติจะต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่ เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้จดบันทึก
การประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ วอย่างเป็ นระบบ
เพื่อความสะดวกในการสืบค้ นข้ อมูล และคณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ ายบริหารโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหารเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ มีการ
ประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุมจํานวนหนึง่ ครัง้ (รายละเอียดการเข้ าประชุมอยูใ่ น
หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ)
5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2562 เพื่อให้ กรรมการแต่
ละท่านได้ ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ นการทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ผา่ นมา ซึง่ จะช่วย
ให้ คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
เลขานุการบริษัทได้ จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้ แก่กรรมการทุกท่าน โดย
กรรมการทุกท่านมีความเป็ นอิสระในการทําแบบประเมิน และเมื่อได้ ทําแบบประเมินเรี ยบร้ อยแล้ วกรรมการจะจัด
ส่งคืนให้ แก่เลขานุการบริษัทเพื่อสรุปผลและรายงานให้ คณะกรรมการรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ระดับ
4
3
2
1
0

เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ผา่ น

คะแนน
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไป
น้ อยกว่าร้ อยละ 50

1) การประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการทังคณะได้
้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแบ่งออกเป็ น
4 ด้ าน ได้ แก่

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ความมีประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้ าที่

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ ความเป็ นอิสระ
ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 87.82

2) การประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 คณะกรรมการได้ ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน (ร้ อยละ)
98.33
97.22
93.89
94.44

3) การประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่

คุณสมบัติของกรรมการ

การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ

บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และ การพัฒนาตนเอง
ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 95.06
4) การประเมินผลงานประจําปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแบ่ง
ออกเป็ น 8 ด้ าน ได้ แก่

ความเป็ นผู้นํา

การกําหนดกลยุทธ์

การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์

การวางแผนทางการเงิน

ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กบั ภายนอก

การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร

คุณลักษณะส่วนตัว
ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 86.02
5.6 คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนเพื่อทําหน้ าที่ดแู ลให้
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็ นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
กําหนดค่าตอบแทนอยูใ่ นหัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ เรื่ องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร)
5.7 การพัฒนากรรมการ
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีที่มีกรรมการเข้ ารับตําแหน่งใหม่ บริษัทกําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านนันเพื
้ ่อ
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
มีการนําเยี่ยมชมสํานักงานและโรงงาน
นําเสนอประวัติบริษัทและสรุปภาพรวมและนโยบายธุรกิจให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบ พร้ อมส่งมอบ
คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้ อบังคับบริ ษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการชุด
ต่างๆและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้ าที่
ทังนี
้ ้ในปี 2562 บริษัทไม่มีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม

2) การเข้ ารับการอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ าง
ทักษะ
ความรู้อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น การเข้ าอบรมหลักสูตรที่จดั ขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรื อหน่วยงานอื่น (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ เรื่ องรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
บริษัท)
กรรมการได้ เข้ าร่วมอบรม-สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
และได้ นําความรู้มาประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้ อต่างๆ ได้ แก่ หลักสูตร “The Workshop on Chemical Industry for Core Personnel”
และ หลักสูตร “ก้ าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนํามาใช้ ในปี 2562 – 2563”

วันที่
21 – 25 มกราคม 2562
26 กันยายน 2562

การเขารวมอบรมของกรรมการบริษัท ป 2562
กรรมการบริษัท
หัวข้ ออบรม
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
The Workshop on Chemical Industry
for Core Personnel
นายสนิท เอกแสงกุล
ก้ าวทันมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ที่จะนํามาใช้ ในปี
2562 – 2563

5.8 แผนการสืบทอดงาน
บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตําแหน่งงานบริษัทที่สําคัญทุกระดับ
โดยเริ่ มจากกระบวนการสรรหา
บุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
และมีการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ
ตลอดจนจัดให้ มีการอบรมและพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้ างผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็ นผู้นํา
และมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึง่ จะทําให้ การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้ างผู้บริ หารเพื่อสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ตามหลักการดังนี ้
1) กําหนดคําอธิบายตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมทัง้
ระบุคณ
ุ สมบัติ ความรู้และทักษะที่สอดคล้ องกับธุรกิจ
2) คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศกั ยภาพและความสามารถเหมาะสม
3) วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติเป็ นรายบุคคลเพื่อหาความโดดเด่นและทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

5.9 ประเด็นที่ยังไมไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับประเด็นที่สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ จดั ทําข้ อเสนอแนะในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจะใช้ เป็ นแนวทางสําหรับการปรับปรุงการปฏิบตั ิให้ มีความ
เหมาะสมต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
เหตุผล
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่เป็ น
อิสระ และ ตําแหน่งประธานกรรมการและ
ผู้บริหารเข้ าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทและเป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดของบริษัทไม่ควรเป็ นบุคคล
ผู้บริหารสูงสุด
เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี แม้ วา่ จะไม่ได้ เป็ น
เดียวกัน
กรรมการอิสระแต่ก็สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นอิสระ เปิ ด
โอกาสให้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร
บริษัทควรเปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการได้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวรวมไว้ ในค่าตอบแทนของ
CEO
คณะผู้บริหาร เนื่องจากบริ ษัทเป็ นองค์กรขนาดเล็กซึง่ ข้ อมูลไม่มี
ผลกระทบกับการบริหารจัดการแต่อย่างใด
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายจํากัดจํานวน
คณะกรรมการไม่ได้ กําหนดนโยบายดังกล่าวไว้ เนื่องจากเชื่อมัน่
บริษัทจดทะเบียนให้ กรรมการแต่ละคนดํารง
ในความรู้ความเชี่ยวชาญและความตังใจในการอุ
้
ทิศเวลาเพื่อ
ตําแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้ รับความไว้ วางใจ
จากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามปั จจุบนั บริษัทไม่มี
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายให้ กรรมการ
คณะกรรมการไม่ได้ กําหนดนโยบายดังกล่าวไว้
เนื่องจาก
อิสระดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ไม่เกินระยะเวลา
กรรมการอิสระคงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
9 ปี
บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึง่ เป็ นการตัดสินใจโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
และไม่มีผลประโยชน์สว่ นตัวที่
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการชุดปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการเกินระยะเวลา 9 ปี จํานวน 3 ท่าน เนื่องจาก
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้ านที่
บริษัทต้ องการ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้
เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท

5.10 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีมาก” ซึง่ เป็ น
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

คะแนนของ
บริษัท
87
85
82
79
72

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

คะแนนบริษัทจด
ทะเบียนโดยรวม
82
81
80
78
75

