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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การปฏิบติัตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี  เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มัน่คงและเติบโตอยา่งยัง่ยืน  ประกอบด้วย นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  กฎบตัรของ
คณะกรรมการต่างๆ  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  การตอ่ต้านการทจุริตและการควบคมุภายใน  การ
ควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน  และ การส่ือสารกบัคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส  ซึง่สามารถดรูายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูนกัลงทนุ” 
 
หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถือหุน 
 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเคารพสทิธิความเป็นเจ้าของ  จงึดําเนินการ
ในเร่ืองตา่งๆ โดยไมล่ะเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  สง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น
ทกุประเภท  ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและนกัลงทนุสถาบนั ดงันี ้
 
1.1 สิทธิข้ันพื้นฐาน 

สทิธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น  สทิธิในการมีสว่นแบง่กําไรในรูปของเงินปันผลตาม
สดัสว่นจํานวนหุ้น  สทิธิในการรับทราบข้อมลูข่าวสารของบริษัทท่ีเพียงพอ ทนัเวลาและสม่ําเสมอ  สทิธิในการเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลและกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  สิทธิในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  สิทธิในการมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

 
1.2 สิทธิในการรับทราบขอมูลที่สําคัญ 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิรับทราบข้อมลูอย่างเทา่เทียมกนั  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นช่องทางเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท  
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึผลการดําเนินงาน  ข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท  การเปล่ียนแปลงอํานาจการควบคมุ  ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีจําเป็นตอ่การตดัสนิใจ
ของผู้ ถือหุ้น 
 
1.3 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้รอบปี
บญัชีของบริษัท  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นท่ีต้องเสนอวาระพิเศษซึง่อาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบกบัผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้น  บริษัทจะจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ซึง่บริษัทจะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีจดั
ประชมุท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเข้าร่วมประชมุ  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถเข้าร่วม
ประชมุได้  โดยในปี 2561 บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 ครัง้  และไมมี่การจดัประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น 
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 กอนวันประชุมผูถอืหุน 
1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 18 
ตลุาคม 2560 – 19 มกราคม 2561  รวมระยะเวลา 3 เดือน  โดยแจ้งเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์บริษัท  พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  ทัง้นีใ้นช่วงเวลาดงักลา่วไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือเสนอ
ช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

2) บริษัทแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทถงึกําหนดการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็น
ระยะเวลา 44 วนั  โดยแจ้งในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 และมีการประชมุวนัท่ี 11 เมษายน 2561  
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

3) บริษัทเผยแพร่เอกสารเชิญประชมุผา่นเวบ็ไซต์บริษัท  ซึง่มีข้อมลูเช่นเดียวกบัข้อมลูท่ีบริษัทสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุก่อนวนัประชมุเป็นระยะเวลา 37 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถงึ
ข้อมลูได้รวดเร็วและมีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้ามากย่ิงขึน้  โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

4) บริษัทจดัสง่เอกสารเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุระยะเวลา 16 วนั ซึง่เกินกวา่ระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไว้  โดยสง่เอกสารเชิญประชมุในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 

5) บริษัทประกาศหนงัสือเชิญประชมุลงในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 วนั  และก่อนวนั
ประชมุเป็นระยะเวลา 16 วนั  โดยลงประกาศระหวา่งวนัท่ี 26 – 28 มีนาคม 2561 

6) เอกสารเชิญประชมุท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนงัสือเชิญประชมุซึง่มีรายละเอียดวาระการ
ประชมุท่ีมีข้อเท็จจริงและเหตผุล  รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ  พร้อมกบั
เอกสารประกอบการประชมุท่ีใช้ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ  รายงาน
ประจําปี  ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่ง
ตามวาระ  นิยามกรรมการอิสระ  ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองได้ ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
เอกสารท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุและระเบียบปฏิบติัในการประชมุ  
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ  แบบลงทะเบียน  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่
เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดการลงคะแนนได้  และสามารถ Download จากเวบ็ไซต์ของบริษัทได้ 
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 วันประชุมผูถือหุน 
1) บริษัทกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุท่ีสะดวก  ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเข้าร่วมประชมุ  โดยใน

ปี 2561 บริษัทจดัการประชมุในวนัพธุท่ี 11 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถเดินทางด้วยรถยนต์สว่นตวั  รถสาธารณะ หรือ
รถไฟฟ้าได้โดยสะดวก 

2) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ 1 ชัว่โมง  และ
สามารถลงทะเบียนได้จนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ  โดยบริษัทจดับคุลากรอยา่งเพียงพอสําหรับ
การลงทะเบียน  พร้อมจดัอากรแสตมป์บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้า
ร่วมประชมุแทน  พร้อมกบัมอบบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชมุทกุ
ครัง้หากไมมี่ภารกิจอ่ืนเร่งดว่นหรือเจ็บป่วย  ซึง่ในปี 2561 มีกรรมการบริษัททกุทา่นเข้าร่วมประชมุ
ครบถ้วน และนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุแล้วยงัมีผู้สอบบญัชีจาก บริษัทสอบบญัชี 
ธรรมนิติ จํากดั และ ท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 

4) ก่อนเร่ิมการประชมุ  เลขานกุารได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชมุ  วิธีการลงคะแนนและวิธีการนบั
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ   พร้อมเชิญผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุร่วมเป็น
สกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนแตล่ะวาระ  ซึง่ในปี 2561 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยาน  
เลขานกุารจงึเชิญผู้แทนจากบริษัทสอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเพ่ือให้
การประชมุเป็นไปด้วยความโปร่งใส  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุไปแล้ว  
คงมีสทิธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีท่ีประชมุยงัไมมี่การพิจารณาและลงมติได้ 

5) ในการประชมุ  ประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญ
ประชมุโดยไมมี่การเพิ่มเติมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆ  พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม  แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้ในทกุวาระ
การประชมุ  โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะ
ตอ่ท่ีประชมุจํานวน 5 ทา่น  ซึง่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจน 

6) บริษัทนําระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  พร้อมทัง้แสดงผล
การลงมติดงักลา่วบนหน้าจอในห้องประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกนั 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  



 

รายงานประจําป 2561  61 
 

 หลังวันประชุมผูถอืหุน 
1) บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัเดียวกบัท่ี
จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทในวนัถดัไป 

2) บริษัทจดัทํารายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน  และมีการสรุปผลการลงคะแนน
เสียงอยา่งชดัเจน  พร้อมทัง้บนัทกึประเดน็และคําชีแ้จงไว้โดยสรุป  และนําสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น  และนําเผยแพร่ในเวบ็ไซต์บริษัท  เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยไมจํ่าเป็นต้องรอให้ถงึการประชมุในครัง้ตอ่ไป 

3) จดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  สําหรับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 
 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้
 

2.1 การประชุมผูถือหุน 
1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็น

การลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 – 19 
มกราคม 2561  รวมระยะเวลา 3 เดือน  โดยจดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเวบ็ไซต์บริษัท  
พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นีไ้ม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

2) การกําหนดสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถือ  โดยหนึง่หุ้นมีสิทธิเทา่กบั
หนึง่เสียง  และไมมี่หุ้นใดมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนได้  บริษัทได้แจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉนัทะไว้อยา่งชดัเจน  และจดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนในแตล่ะวาระได้ 

4) การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
วาระ  โดยบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ชอบ  และใช้
ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระการประชมุและแสดงผลการลงมติดงักลา่วบน
หน้าจอในห้องประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกนั 

 
2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยกําหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานไมนํ่า
ข้อมลูรวมถงึไมใ่ช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ  ซึง่บริษัทได้ส่ือสารให้แก่
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจเสมอมา  โดยในปี 2561 ท่ี
ผา่นมา กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบติัตามนโยบายเป็นอยา่งดี 
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2.3 การกําหนดการซื้อขายหลักทรัพย 
บริษัทกําหนดแนวปฏิบติัด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ

พนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชนและได้ส่ือสารให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบ  ซึง่ในปี 2561 ไมป่รากฏวา่มีการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ในช่วงเวลาท่ีบริษัทกําหนด  นอกจากนีก้รรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

การถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ป 2561 
 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ จํานวนหุ้น 

  ณ 31 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 61 ร้อยละ 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 19,855 - 19,855 0.004 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 6,655,667 1,000,000 7,655,667 1.350 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ 2,826,808 - 2,826,808 0.499 
4. 
 

นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
คูส่มรส 

1,231,111 
19,001 

- 
- 

1,231,111 
19,001 

0.217 
0.003 

5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 784,336 - 784,336 0.138 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ - - - - 
7. นายเจน  วองอิสริยะกลุ - - - - 
8. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 30,496 - 30,496 0.005 
9. ศ.ดร.ธราพงษ์  วิธิตศานต์ - - - - 

 

2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยยดึถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นท่ีตัง้  โดยกําหนด

เป็นนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ได้แก่ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  ในการทํารายการดงักลา่วท่ีเข้าข่ายต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  จะมีการ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  โดย
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจ  จากนัน้บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชมุผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนั  นโยบายการกําหนดราคา  มลูคา่รายการและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
การทํารายการดงักลา่ว  นอกจากนีบ้ริษัทได้กําหนดให้มีการอนมุติัหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไข
การค้าทัว่ไปในการทํารายการระหวา่งบริษัทกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

2.5 การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย 
บริษัทดแูลการซือ้ขายสนิทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยเฉพาะเร่ือง

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  ซึง่ในการทํารายการดงักลา่วกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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หมวดที่ 3  การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

 บริษัทให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัไว้ใน
คูมื่อจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตอ่ผู้
มีสว่นได้เสีย  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับความเป็นธรรมทกุฝ่าย 
 

3.1 ผูถือหุน 
บริษัทเคารพตอ่สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฏหมาย  ข้อบงัคบัและจริยธรรมของ

บริษัท  มีการควบคมุการทํารายการระหวา่งกนั  มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกนั
การนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมุง่สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น
โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสม่ําเสมอ 

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 ในอตัรา 0.10 บาทตอ่หุ้น  คิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59.55 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 13 

 
3.2 พนักงาน 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานโดยถือเป็นทรัพยากรสําคญัท่ีจะนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จ  
จงึกําหนดนโยบายให้มีการสง่เสริมการอบรม  การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองและให้
โอกาสความก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล  รวมถงึให้พนกังานมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานควบคูก่บัการกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม  เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบติังาน (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ือง การพฒันาศกัยภาพบคุลากร) 
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บริษัทจดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังานเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี เช่น กองทนุสํารองเลีย้ง
ชีพ  เบีย้ขยนั  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ประกนัอบุติัเหตแุละประกนัสขุภาพ  เคร่ืองแบบพนกังาน  
โครงการกู้ ยืมเงินท่ีมีความจําเป็น  ทนุการศกึษาบตุร  รถรับสง่พนกังาน เป็นต้น  รวมถึงมีการสง่เสริมการจดั
กิจกรรมตา่งๆ เช่น การจดัแข่งขนักีฬาระหวา่งสํานกังานกรุงเทพฯและโรงงานใน อ.พานทอง จ.ชลบรีุ  การจดั
กิจกรรมของชมรมภายในบริษัทเพ่ือประโยชน์ต่อชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทคํานงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวิตและสขุภาพของพนกังาน  โดยกําหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พร้อมจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือดแูลอยา่งใกล้ชิด  ตลอดจนมีการติดตัง้ป้ายแสดงสถิติการเกิดอบุติัเหตจุาก
การทํางาน  โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั เช่น หลกัสตูร “การปฏิบติั
เม่ือสารเคมีร่ัวไหลจากการขนสง่”  หลกัสตูร “การดบัเพลิงขัน้ต้นและการอพยพหนีไฟ” และ หลกัสตูร “การปฐม
พยาบาลและการช่วยฟืน้คืนชีพ” เป็นต้น  ในขณะเดียวกนับริษัทได้เตรียมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  เส้นทางหนี
ไฟ การตรวจสอบอปุกรณ์ดบัเพลงิและสญัญาณแจ้งเหต ุ  เพ่ือให้พนกังานมีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั 
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 ลูกคา 

บริษัทกําหนดนโยบายดําเนินธุรกิจโดยยดึถือความซ่ือสตัย์ สจุริต และไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด
สทิธิของลกูค้า  มีการพฒันาคณุภาพสนิค้าและการบริการท่ีตอบสนองลกูค้าอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย “คณุภาพ
สม่ําเสมอ  สง่ของตรงเวลา  พฒันาตอ่เน่ือง”  รวมถงึรักษาความลบัของลกูค้าโดยไมนํ่าไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนเอง
หรือผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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บริษัทได้จดัให้มีบริการ “ลกูค้าสมัพนัธ์” เพ่ือให้ลกูค้าสามารถแสดงความคิดเหน็ ข้อร้องเรียนตา่งๆ ทาง
โทรศพัท์หมายเลข 02-941-6931 ตอ่ 5102 หรือ Email : sales@easonpaint.co.th  และสามารถเข้าเย่ียมชม
กระบวนการปฏิบติังาน  หรือสอบทานกระบวนการผลติตามมาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพท่ีกําหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมป่รากฏข้อร้องเรียนจากลกูค้าท่ีเป็นนยัสําคญั  สว่นข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทได้นํามา
วิเคราะห์หาสาเหตเุพ่ือดําเนินการแก้ไข ป้องกนั และติดตามผลมิให้มีข้อบกพร่องขึน้อีก  พร้อมกบัจดัให้มีการสํารวจ
ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจําทกุปี  โดยแบง่การประเมินออกเป็น 5 ด้านครอบคมุกระบวนการปฏิบติังานตาม
ระบบคณุภาพ 

 
เกณฑ์ประเมินความพงึพอใจของลกูค้า 

ระดบั เกณฑ์ คะแนน 

4 พงึพอใจมาก ร้อยละ 90 ขึน้ไป 
3 พงึพอใจ ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
2 พอใช้ ร้อยละ 70 ขึน้ไป 
1 ควรปรับปรุง ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
0 ไมผ่า่น น้อยกวา่ร้อยละ 50 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ประจําป 2561 
หน่วย : ร้อยละ 

 กลุม่หมกึพิมพ์ กลุม่สียานยนต์ กลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์ 

ความสะดวกในการประสานงาน 88.21 96.00 87.54 
เอกสารและการจดัสง่ 83.85 92.78 85.36 
คณุภาพสนิค้าและการพฒันา 80.00 91.11 83.19 
การบริการหลงัการขาย 80.77 100.00 83.48 
ความพงึพอใจโดยรวมตอ่สนิค้า 83.08 90.00 80.87 

ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ย 83.49 93.98 84.09 
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3.4 คูคา 
บริษัทมีนโยบายปฏิบติัตอ่คูค้่าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและเคารพข้อคิดเหน็ระหว่างกนัตาม

ข้อตกลงและ เง่ือนไขทางการค้าภายใต้ข้อมลูท่ีถกูต้อง  มีการแลกเปล่ียนความรู้และให้ความช่วยเหลือในด้าน
เทคนิคการใช้สีตลอดจนการร่วมมือกนัเพ่ือพฒันาสนิค้าและบริการ  มีการจดัแข่งขนัฟตุบอลเช่ือมความสมัพนัธ์
ระหวา่งบริษัทกบัคูค้่าเป็นประจําทกุปี 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัทําระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างให้มีความสอดคล้องกบัระบบคณุภาพ ISO 9001 และ
คดัเลือกคูค้่าท่ีดําเนินธุรกิจไมข่ดัตอ่ข้อกฎหมายและมีแนวปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
ตลอดจนคูค้่าท่ีตระหนกัถงึการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทไมมี่กรณี
ขดัแย้งหรือไมป่ฏิบติัตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่าแต่อยา่งใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 คูแขง 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การแข่งขนัทางการค้าโดยสจุริต  ภายใต้กรอบของกฏหมายอยา่งเคร่งครัด  จงึ
กําหนดนโยบายดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม  โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทไม่
เคยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ข่ง 
 
3.6 เจาหนี ้

บริษัทมีนโยบายปฏิบติัตอ่เจ้าหนีท้กุรายอยา่งซ่ือตรงด้วยความเสมอภาค  โดยปฏิบติัตามสญัญาหรือ
เง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด  บริษัทดําเนินการเปิดเผยฐานะทางการเงินตอ่สาธารณชนอยา่งถกูต้อง ตรง
เวลามาโดยตลอด  เจ้าหนีก้ารค้าสามารถสง่ใบแจ้งหนีใ้ห้แก่บริษัทได้ในทกุวนัพฤหสับดีท่ี 1 และ 3 ของเดือน  ซึง่
บริษัทกําหนดให้เป็นวนัจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนีด้้วยเช่นกนั  ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทชําระเงินให้แก่เจ้าหนีท้กุรายตรงตาม
เง่ือนไขการชําระเงินท่ีได้ตกลงไว้โดยไมมี่การผิดนดัชําระแตอ่ย่างใด 
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3.7 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
บริษัทตระหนกัถึงคณุคา่ของการใช้ทรัพยากรด้านพลงังานเพ่ือให้เกิดการใช้งานอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ

ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ เช่น การเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาพกักลางวนัและก่อนเลกิงานเป็นเวลา 15 
นาที  การติดโคมสะท้อนแสง  การเปล่ียนหลอดไฟฟ้า เป็นต้น ควบคู่กบัการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานกึด้านการ
ประหยดัพลงังานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ในทกุกิจกรรมขององค์กรแก่พนกังานทกุระดบั 
 

การดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน 
 

ปี การดําเนินโครงการ 

2556 - 2557 แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านการจดัการพลงังานขึน้เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติั
เพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมในการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุอยา่งตอ่เน่ือง 

2558 ได้รับการคดัเลือกให้เป็นองค์กรดีเดน่ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน “Thailand Energy Awards 
2015” จาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

2559 ได้รับการคดัเลือกให้เป็นองค์กรท่ีมีการดําเนินกิจกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบรูณ์โดยรับ
มอบรางวลั “TEM Awards 2016” จาก กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2560 เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรม (Energy Points) โดยได้
ปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือการประหยดัพลงังาน 

2561 เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรมแบบบรูณาการ เฟส 2 ภายใต้
การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  โดย
ได้ติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานร่วมกบัระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 

 

ผลจากการเข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรม (Energy Point) ระยะท่ี 1 ทํา
ให้อตัราการใช้พลงังานของบริษัทในปี 2561 ลดลง 63,272 kWh  จากปีก่อนหน้า  คํานวณเป็นคา่ใช้จ่ายด้าน
พลงังานท่ีลดลงเป็นมลูคา่ 201,477 บาท และช่วยลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 44 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2/yr) 
         นอกจากนีบ้ริษัทได้เตรียมความพร้อมสําหรับโครงการระยะท่ี 2 ในปี 2562 ซึง่มีผลการดําเนินงานคืบหน้าไป
แล้วร้อยละ 50 ด้วยการติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานร่วมกบัระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน  โครงการ
ดงักลา่วคาดวา่จะช่วยให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลงังานลงได้อีกกวา่ 16,000 kWh ตอ่ปี และช่วยลด
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้อีก 11 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ปี 
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3.8 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
บริษัทให้ความสําคญัตอ่การพฒันาชมุชนโดยสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนอย่าง

สม่ําเสมอ  โดยในปี 2561 บริษัทได้จดักิจกรรมสานสมัพนัธ์กบัชมุชนเป็นประจําทกุปี เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณี
หลอ่เทียนพรรษา ณ วดัเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา การร่วมจดักิจกรรมวิ่งเพ่ือน้องพานทองสภาฯ มินิมาราธอน โรงเรียน
พานทองสภาชนปูถมัภ์ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ  และ การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะ
ฉกุเฉิน  และเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติัด้านความด้านความปลอดภยัร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ ภายในชมุชน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 แนวปฏิบัตกิารไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
บริษัทเคารพในสทิธิพืน้ฐานของมนษุยชนโดยดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชน  ไมมี่การ

เลือกปฏิบติัทัง้การแบง่เพศ  เชือ้ชาติ  ศาสนา  สทิธิทางการเมือง  รวมทัง้ไมส่นบัสนนุกิจกรรมท่ีละเมิดสทิธิ
มนษุยนชน เช่น การตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ด้วยการไมรั่บบคุคลอายต่ํุากวา่ 18 ปีเข้าเป็นพนกังาน  ไมมี่การเลกิ
จ้างอยา่งไมเ่ป็นธรรม  มีการปฏิบติัตอ่พนกังานภายใต้กฎหมายแรงงานซึง่คุ้มครองสทิธิมนษุยชนของพนกังานอยา่ง
เคร่งครัด  ซึง่ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  บริษัทไมเ่คยมีประวติัหรือคดีเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
(รายละเอียดนโยบายอยูใ่นหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม) 
 

3.10 แนวปฏิบัตกิารไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทดําเนินธุรกิจท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ  หรือนํา

ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  บริษัทคิดค้น พฒันาสนิค้าและบริการใหมอ่ยา่ง
ตอ่เน่ือง  โดยจดัให้มีการประกวด Best Performance Team  ซึง่กําหนดให้พนกังานคิดค้นวิธีการปฏิบติังานใหม่ๆ  
ท่ีสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในงานท่ีพนกังานรับผิดชอบเป็นประจําทกุปี  ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทไมมี่การ
เก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิแตอ่ยา่งใด 
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3.11 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) เพ่ือให้ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนกบั

บริษัทได้รับความคุ้มครองอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  ตลอดจนได้รับการป้องกนัการถกูกลัน่แกล้งอนัเน่ืองมาจาก
การร้องเรียนดงักลา่ว  ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายตอ่
บริษัท  เช่น ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคมุภายใน หรือการกระทําผิดกฎหมายและ
จรรยาบรรณ หรือเร่ืองท่ีผู้ มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสทิธิ  รวมถงึการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยสามารถแจ้งผา่นช่องทางดงันี ้
 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ Email address 

งานลกูค้าสมัพนัธ์ 02-941-6931 ตอ่ 5112 sales@easonpaint.co.th 

งานผลติ 038-451-833 ตอ่ 5261 ruengyut_n@easonpaint.co.th 

งานวิจยัและพฒันา 02-941-6931 ตอ่ 2211 piti_ek@easonpaint.co.th 

งานจดัซือ้ 02-941-6931 ตอ่ 1132 chutima@easonpaint.co.th 

งานสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 038-451-833 ตอ่ 5151 vichai_ma@easonpaint.co.th 

งานรายงานทางการเงิน 02-941-6931 ตอ่ 1234 chayuth@easonpaint.co.th 

งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 02-941-6931 ตอ่ 1221 saroch@easonpaint.co.th 

งานตรวจสอบภายใน 02-941-6931 ตอ่ 1204 info@easonpaint.co.th 

 
ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสง่ไปรษณีย์ถงึผู้ รับผิดชอบโดยตรงได้ตามท่ีอยูด่งันี ้

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

 
   ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียแต่อยา่งใด 
 

หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
 บริษัทตระหนกัถึงการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความสําคญัของบริษัท  ทัง้ข้อมลูการเงินและข้อมลูสําคญัอ่ืน
ซึง่ถือเป็นนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูอยา่งถกูต้องเทา่เทียมกนัผา่น
ช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจําปี  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.easonpaint.co.th) ซึง่ปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
 ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เพ่ือแสดงถงึความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้
 
4.1 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  หลกัการกํากบัดแูลกิจการ  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  
กฎบตัรของคณะกรรมการตา่งๆ  ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
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4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 
บริษัทกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทต้องปฏิบติัตอ่สงัคม

และรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม (รายละเอียดนโยบายอยูใ่นหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 
 

4.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและประเมินความเส่ียงของ

องค์กรอยา่งเป็นระบบ  ครอบคลมุทกุด้านอยา่งเหมาะสม  พร้อมทัง้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง 
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

 
4.4 โครงสรางการถือหุน 

บริษัทเปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 ลําดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือประชมุสามญัประจําปี และ 
ณ วนัสิน้สดุประจําไตรมาสไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 
4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง  มีความ
นา่เช่ือถือ  เพ่ือให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสินใจ  จงึจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี  โดยในปี 2561  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่
มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  และนําสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตรงเวลาท่ีกําหนด  และไมมี่คําสัง่ให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 
4.6 การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย  จํานวนครัง้ท่ี
จดัการประชมุ  จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละทา่นเข้าร่วมประชมุตลอดปี 2561  (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ โครงสร้าง
การจดัการ) 

 
4.7 การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทเปิดเผยสถานะการถือครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง
ปี 2561 ของกรรมการไว้ในรายงานประจําปี (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) 

 

4.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  และจํานวนคา่ตอบแทนท่ีได้รับจาก

การเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยไว้ในรายงานประจําปี (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ) 
 

4.9 นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถงึการมีสว่น

ได้เสียของตนเองและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องนบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัทําเอกสาร
การมีสว่นได้เสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไมมี่สว่นได้
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เสียแตอ่ยา่งใด  และหากมีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด  กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่น
ร่วมในการตดัสินใจในวาระนัน้ๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติท่ีประชมุผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบทัว่กนั 

 
4.10 การทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บริษัทปฏิบติัตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุในกรณีท่ีเกิด
รายการระหวา่งกนัขึน้  โดยบริษัทจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัตามลําดบั  ซึง่ทําให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียด
การทํารายการก่อนท่ีจะมีการแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
4.11 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

ในกรณีท่ีบริษัทมีผลการดําเนินงานตามงบการเงินเปล่ียนแปลงไปจากงบการเงินงวดเดียวกนัของปีก่อน
หน้าเกินกวา่ร้อยละ 20 บริษัทจะเปิดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตาม
ระเบียบท่ีกําหนดเสมอ 

 
4.12 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

บริษัทกําหนดนโยบายการคุ้มครองพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร 
และพนกังาน  ตามรายละเอียดในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ เร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(หมวดท่ี 3 การคํานงึถงึบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย ข้อ 3.11 

 
4.13 ความสัมพันธกบัผูลงทุน 

บริษัทได้จดัให้มีงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเป็นศนูย์กลางการติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
สําคญัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุหรือผู้ เก่ียวข้อง  และกําหนดแนวปฏิบติันกัลงทนุสมัพนัธ์ไว้เพ่ือให้บคุลากรในงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  โดยนกัลงทนุสามารถติดตามข้อมลูข่าวสารของบริษัทได้ใน
เวบ็ไซต์บริษัท หวัข้อ ข้อมลูนกัลงทนุ และจากระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  หรือ
สามารถติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี  นายสาโรช  จนัทะดี  เลขานกุารบริษัท  โทรศพัท์ 02-941-6931 ตอ่ 
1221  email : saroch@easonpaint.co.th 

 

หมวดที่ 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  การติดตาม
ดแูลการทํางานของฝ่ายบริหารและความรับผิดชอบอ่ืนในบทบาทของกรรมการบริษัทเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น  ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น และ 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น (ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 4 ทา่น) 
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายทัง้ด้านบญัชี การเงิน การบริหารจดัการ การตลาด และ ธุรกิจสี
อตุสาหกรรม  ซึง่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่ง
สม่ําเสมอ  โดยบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระเกินกวา่หนึง่ในสามซึง่เกินกวา่จํานวนตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

2) คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัททกุทา่นมีคณุสมบติัครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  และไมมี่กรรมการอิสระคนใดท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
เกินกวา่ 5 แหง่ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ  และมีแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นอิสระอยา่งแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท  โดยกรรมการอิสระและผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระไมมี่การถือหุ้นในบริษัทเกิน
กวา่ร้อยละ 1 ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนด 

3) กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เพ่ือทําหน้าท่ีดแูล
กระบวนการสรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส (รายละเอียดอยูใ่น
หวัข้อ การสรรหา แตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู) 

4) วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบงัคบัของ
บริษัท  และเม่ือกรรมการอิสระครบวาระดํารงตําแหน่งแล้วอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
ได้  โดยปัจจบุนัไมมี่กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 แหง่ 

5) จํานวนบริษัทท่ีกรรมการดํารงตําแหน่ง 
บริษัทเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นในบริษัทอ่ืนไว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ”  โดยกรรมการทกุทา่นรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบติัตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดีเก่ียวกบั
จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้  ซึง่ปัจจบุนัไมมี่กรรมการบริษัททา่น
ใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 แหง่  และไมมี่กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร
ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนแตอ่ยา่งใด 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทไมไ่ด้กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอ่ยท่ีกรรมการแตล่ะคน
สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไมเ่กินกวา่ 5 แหง่ เน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็นต้องให้กรรมการ
เข้าไปทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

6) การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการมีความแตกตา่งกนัและมิใช่บคุคล
เดียวกนับริษัทจึงแบง่แยกหน้าท่ีการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ซึง่
ทําให้เกิดความสมดลุในอํานาจการบริหาร  อย่างไรก็ตาม แม้ประธานกรรมการจะไมไ่ด้เป็นกรรมการ
อิสระแตส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระและเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรเต็มท่ี 
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7) เลขานกุารบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นายสาโรช  จนัทะดี ผู้จดัการสํานกักรรมการผู้จดัการ ทําหน้าท่ี
เลขานกุารบริษัท ซึง่ผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท จากสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย 
เม่ือวนัท่ี 16 – 17 ตลุาคม 2555 โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีบริษัทกําหนดไว้  
ในปี 2560 เลขานกุารบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Certificate in Investor Relation 2017 จดั
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เม่ือวนัท่ี 23 – 25 สงิหาคม 2560 
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ืองเลขานกุารบริษัท) 
 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ คณะกรรมการบริหาร  ซึง่เป็นบคุคลท่ีมี
ความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมเพ่ือดแูลรับผิดชอบงานในแตล่ะด้าน  และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชดุไว้อยา่งชดัเจน (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ 
เร่ือง คณะกรรมการชดุยอ่ย) 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ล้วนเป็นกรรมการอิสระ 
 

5.3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1) ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
บริษัท  มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ  ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจของบริษัท  มีการทบทวนแนวทางปฏิบติัเป็น
ระยะเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจอยูเ่สมอ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้
ความเหน็ชอบในกลยทุธ์  เป้าหมาย  แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทท่ีฝ่ายบริหาร
นําเสนอ  รวมถงึการจดัให้มีกลไกการกํากบัดแูล การติดตามฝ่ายบริหารให้ดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือสร้างความยัง่ยืนของบริษัท  ตลอดจนคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

2) ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  จงึกําหนดหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดีไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้ส่ือสารให้
กรรมการ  ผู้บริหารและพนกังานรับทราบเพ่ือให้ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว 

3) การจดัทํานโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัในการดแูลรายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้
เป็นไปด้วยความรอบคอบและซ่ือสตัย์สจุริต  จงึกําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์
ไว้เป็นสว่นหนึง่ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (รายละเอียดอยูใ่น หมวดท่ี 2 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น
อยา่งเทา่เทียมกนั)  ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ไว้ในหวัข้อ รายการระหวา่งกนั 
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4) การกํากบัดแูลระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุด้านการเงิน  การดําเนินงาน และการ
กํากบัดแูลการปฏิบติังาน  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบติังาน  ตลอดจนให้คําแนะนําเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้วา่มีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนด
อยา่งมีประสทิธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้  เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานวา่บริษัทได้มีการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ  โดยใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท  โดยพบวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ี
เหมาะสม เพียงพอ (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ การตอ่ต้านการทจุริตและการควบคมุภายใน เร่ือง 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน)  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมี
บทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการประเมิน แตง่ตัง้หรือเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  โดยในปี 2561 บริษัทได้จ้างบริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั 
ซึง่เป็นหน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่
จะรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีคูมื่อการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเพ่ือใช้ในการปฏิบติังานควบคูก่นัด้วย 

5) การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัให้มีการประเมินความเส่ียงเป็นประจําอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้
และกําหนดมาตรการควบคมุเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัคณะทํางานบริหารความเส่ียงรวมจํานวน 2 ครัง้  โดยได้สรุป
ความเส่ียงของหน่วยงานตา่งๆ ภายในองค์กร  และจดัหมวดหมูค่วามเส่ียงเพ่ือให้สามารถจดัการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้  รวมทัง้จดัทําการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้พร้อมจดัทํารายงานการประเมินความเส่ียงเพ่ือนําเสนอโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ ปัจจยัความเส่ียง) 

 
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยเป็นประจําทกุไตรมาส และอาจจดัให้มีการประชมุ
เพิ่มเติมตามท่ีเหน็สมควร  โดยจะกําหนดวนั เวลาประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี  และได้มีการแจ้งกําหนดการประชมุ
ให้กรรมการทกุทา่นรับทราบ  สําหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท  กรรมการแต่ละท่านสามารถท่ีจะเสนอ
วาระการประชมุได้  โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและวาระการประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั  เพ่ือให้กรรมการแตล่ะทา่นมีเวลาพิจารณาและศกึษาข้อมลู
อยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ 

กรรมการทกุทา่นมีหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้  เว้นแต่มีภารกิจสําคญัเร่งดว่นหรือ
เจ็บป่วย  โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุทา่นให้ความคิดเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระตอ่ท่ีประชมุ  
และกรรมการท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในวาระท่ีพิจารณาจะไมมี่สทิธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ  ทัง้นีใ้นขณะท่ีคณะกรรมการ
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ลงมติจะต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  ซึง่เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้จดบนัทกึ
การประชมุและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วอยา่งเป็นระบบ  
เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมลู  และคณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายบริหารโดยไม่มีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษัทได้มีการ
ประชมุโดยท่ีไม่มีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุจํานวนหนึง่ครัง้ (รายละเอียดการเข้าประชมุอยูใ่น
หวัข้อ โครงสร้างการจดัการ) 

 
5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561 เพ่ือให้กรรมการแต่
ละทา่นได้ร่วมกนัพิจารณาผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม  คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึ
การประเมินตนเองเป็นรายบคุคล  เพ่ือเป็นการทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในระหวา่งปีท่ีผา่นมา  ซึง่จะช่วย
ให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการทกุทา่น  โดย
กรรมการทกุทา่นมีความเป็นอิสระในการทําแบบประเมิน  และเม่ือได้ทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วกรรมการจะจดั
สง่คืนให้แก่เลขานกุารบริษัทเพ่ือสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

ระดบั เกณฑ์ คะแนน 

4 ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
3 ดี ร้อยละ 70 ขึน้ไป 
2 พอใช้ ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
1 ควรปรับปรุง ร้อยละ 50 ขึน้ไป 
0 ไมผ่า่น น้อยกวา่ร้อยละ 50 

 
1) การประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการทัง้คณะได้ประเมินผลการปฏิบติังานโดยแบง่ออกเป็น 

4 ด้าน ได้แก่ 
 โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
 ความมีประสทิธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ี 
 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 อ่ืนๆ เช่น ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ ความเป็นอิสระ 

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.70 
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2) การประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561 คณะกรรมการได้ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ย  ซึง่ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้
 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 96.43 
คณะกรรมการบริหาร 95.31 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 94.38 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 91.88 

 

3) การประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการเป็นรายบคุคลได้ประเมินผลการปฏิบติังานโดยแบง่
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

 คณุสมบติัของกรรมการ 
 การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
 บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ การพฒันาตนเอง 

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.32 
 

4) การประเมินผลงานประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ประเมินผลการปฏิบติังานโดยแบง่
ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 

 ความเป็นผู้ นํา 
 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

 การกําหนดกลยทุธ์ 
 การวางแผนทางการเงิน 
 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
 คณุลกัษณะสว่นตวั 

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.46 
 

5.6 คาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลให้

กระบวนการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดหลกัเกณฑ์การ
กําหนดคา่ตอบแทนอยูใ่นหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร) 

 

5.7 การพัฒนากรรมการ 
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีท่ีมีกรรมการเข้ารับตําแหน่งใหม ่  บริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการทา่นนัน้เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  มีการนําเย่ียมชมสํานกังานและโรงงาน  
นําเสนอประวติับริษัทและสรุปภาพรวมและนโยบายธุรกิจให้กรรมการใหมไ่ด้รับทราบ  พร้อมสง่มอบ
คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน  ข้อบงัคบับริษัท  พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการชดุ
ตา่งๆและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัหน้าท่ี   

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทไมมี่การเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติม 
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2) การเข้ารับการอบรมของกรรมการ 
คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเสริมสร้าง

ทกัษะ ความรู้อนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ เช่น การเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีจดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
หรือหน่วยงานอ่ืน (รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ืองรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ
บริษัท) 

กรรมการได้เข้าร่วมอบรม-สมัมนาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง
และได้นําความรู้มาประยกุต์ใช้กบัการปฏิบติัหน้าท่ี  โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม-
สมัมนาในหวัข้อตา่งๆ ได้แก่ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน และ CEO Club “The 
Game Is On !!!”,  “Start Less Finish More” และ “Global Economy Outlook 2019” 
 

การเขารวมอบรม-สัมมนาของกรรมการบริษัท ป 2561 

วนัท่ี กรรมการบริษัท หวัข้อสมัมนา 

31 พฤษภาคม 2561 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ The Game Is On !!! 

19 กรกฎาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้าน
วิทยาการพลงังาน 

11 ตลุาคม 2561 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ Start Less Finish More 

12 ธนัวาคม 2561 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ Global Economy Outlook 2019 

 
5.8 แผนการสืบทอดงาน 

บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตําแหน่งงานบริษัทท่ีสําคญัทกุระดบั  โดยเร่ิมจากกระบวนการสรรหา
บคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส  และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
ตลอดจนจดัให้มีการอบรมและพฒันาอยา่งสม่ําเสมอ  เพ่ือสร้างผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ  มีความเป็นผู้ นํา
และมีความซ่ือสตัย์สจุริต  ซึง่จะทําให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถงึความสําคญัในการสร้างผู้บริหารเพ่ือสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุ
ตามหลกัการดงันี ้

1) กําหนดคําอธิบายตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุ  ความเก่ียวข้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์องค์กร  รวมทัง้
ระบคุณุสมบติั ความรู้และทกัษะท่ีสอดคล้องกบัธุรกิจ 

2) คดัเลือกผู้บริหารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพและความสามารถเหมาะสม 
3) วิเคราะห์คณุสมบติัเป็นรายบคุคลเพ่ือหาความโดดเดน่และทกัษะท่ีต้องพฒันาเพิ่มเติม 
4) จดัทําแผนพฒันาบคุลากรเพ่ือสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ 
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5.9 ประเด็นที่ยังไมไดปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สําหรับประเดน็ท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยได้จดัทําข้อเสนอแนะในสว่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้

ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทจะใช้เป็นแนวทางสําหรับการปรับปรุงการปฏิบติัให้มีความ
เหมาะสมตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ  เหตผุล 

ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการ
อิสระ และ ตําแหน่งประธานกรรมการและ
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทไมค่วรเป็นบคุคล
เดียวกนั 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและเป็น
ผู้บริหารสงูสดุ  เน่ืองจากเป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี  แม้วา่จะไมไ่ด้เป็น
กรรมการอิสระแตก็่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ เปิด
โอกาสให้กรรมการทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเหน็และให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

บริษัทควรเปิดเผยรายละเอียดคา่ตอบแทนของ 
CEO 

 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วรวมไว้ในคา่ตอบแทนของ
คณะผู้บริหาร  เน่ืองจากบริษัทเป็นองค์กรขนาดเลก็ซึง่ข้อมลูไมมี่
ผลกระทบกบัการบริหารจดัการแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน
บริษัทจดทะเบียนให้กรรมการแตล่ะคนดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

 คณะกรรมการไมไ่ด้กําหนดนโยบายดงักลา่วไว้  เน่ืองจากเช่ือมัน่
ในความรู้ความเช่ียวชาญและความตัง้ใจในการอทุิศเวลาเพ่ือ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะทา่นตามท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น  อยา่งไรก็ตามปัจจบุนับริษัทไมมี่
กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 แหง่ 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายให้กรรมการ
อิสระดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไมเ่กินระยะเวลา 
9 ปี 

 คณะกรรมการไมไ่ด้กําหนดนโยบายดงักลา่วไว้  เน่ืองจาก
กรรมการอิสระคงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ซึง่เป็นการตดัสนิใจโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และไมมี่ผลประโยชน์สว่นตวัท่ี
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท 
 
ทัง้นีค้ณะกรรมการชดุปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีดํารง
ตําแหน่งกรรมการเกินระยะเวลา 9 ปี จํานวน 3 ทา่น  เน่ืองจาก
กรรมการอิสระดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านท่ี
บริษัทต้องการ  สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้
เป็นอยา่งดี  ตลอดจนมีคณุสมบติัครบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท   
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5.10 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดบั “ดีมาก” ซึง่เป็น

โครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

 คะแนนของ
บริษัท 

ระดบั คะแนนบริษัทจด
ทะเบียนโดยรวม 

ปี 2561 85 ดีมาก 81 
ปี 2560 82 ดีมาก 80 
ปี 2559 79 ดี 78 
ปี 2558 72 ดี 75 

 
 
 


