บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด )มหำชน(
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทให้ความสาคัญในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการ
ดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงานก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุง
การด าเนิ น งานตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามข้ อ แนะน าจากส านั ก งานก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และรายงานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสาคัญของ
การกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ มั่น ใจว่ าบริ ษั ท ได้ด าเนิ นธุร กิจ ด้ว ยความรั บผิ ดชอบอย่ างมี จรรยาบรรณ เป็นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สู งสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคานึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสาคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน ตั้ ง ใจแน่ ว แน่ ใ นการปฏิบั ติตาม
หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
(3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่กาหนดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
นโยบาย และแผนงานที่สาคัญ มีระบบการติดตาม การวัดผลการดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและจริยธรรมและข้อปฏิบัติในกำรทำงำน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจและการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ใ สสะอาด และได้ ป ระกาศใช้ น โยบายต่อ ต้ า นคอร์ รั ปชั่ น ซึ่ ง
กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยห้าม
เสนอ เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อีกทั้งบริษัทยังได้ประกาศใช้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ
ทางาน” เพื่อส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
สนับสนุนการเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจ
ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้
โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากคอร์รัปชั่นรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
ใดๆ รวมทั้งบริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม มีหลักปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจน
มีการจัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและนาเสนอ
ต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ส อบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจ ริ ต ส านักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ โดยในปี 2562
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่ าวอย่ างเคร่งครัด และไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
นอกจากนี้บ ริ ษัทได้รับ ใบรับ รองการเป็นสมาชิกแนวร่ว มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต(Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตที่ให้การรับรองบริษัท ได้ผ่านกระบวนการประเมิน
ตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนด โดยบริษัทได้จัดให้ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทด้วยที่ www.multibax.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร(Intranet) ของบริษัท

คณะกรรมกำรชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ
คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
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คณะกรรมกำรบริหำร : ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุรชัย
อัศวแก้วมงคล
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิสุทธิ
เลิศวิไล
กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
กรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1. พิจารณากาหนดนโยบายสาคัญของบริษัท โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง
ตลอดจนการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่าย
2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรไม่ เ กิ น 80 ล้ า นบาท ตามแผนงบประมาณที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการในการทา และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงิน ในวงเงินไม่เกิน
80 ล้านบาท
4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5. พิจารณาอนุมัติการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ในส่วนที่เกิน
ขอบเขตอานาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
6. จั ด ผั ง โครงสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห าร และกรรมการบริ ห าร โดยให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
รายละเอียดของการคัดเลื อก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของ
บริษัท
7. กาหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์กาหนด มีจานวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน จบ
การศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3
ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนดล ทองสุข
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตร
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มาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็น และเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั ก็ได้
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านั กงานสอบบัญชีนั้ นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ ทาการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จั ด ท ารายงานการก ากั บ ดูแ ลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ด เผยไว้ใน
รายงานประจาปีของบริษัท รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรั พย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร เป็นกรรมการตรวจสอบที่
จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธนดล
ทองสุข
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพิสุทธิ
เลิศวิไล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควร
เสนอชื่อเป็ น กรรมการ หรือผู้ บริห ารระดับสูงในกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจ ารณาเสนอโครงสร้ างค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริห ารระดับสู ง ได้แก่ เงินเดือน
บาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควรจะรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพิสุทธิ เลิศวิไล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1. พิจารณากาหนดนโยบาย และกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง
ให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้าน
การเงิน โดยเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้
พร้ อมทั้งติดตามประเมิ นผล และปรับปรุงแผนการดาเนิน งานเพื่ อลดความเสี่ ยงอย่ า ง
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
3. รายงานการก ากั บ ผลประเมิ น ความเสี่ ย งและการด าเนิ น งาน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส
4. จัดให้มีคณะทางานบริหารความเสี่ยงตามความจาเป็น

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
กรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
3. ไม่เป็ น บุ คคลที่มี ความสั ม พันธ์ท างสายโลหิ ต หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฏหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชี พเป็นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิ บัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน

6

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลื อกบุคคลที่สมควร
ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
รวมทั้งพิจารณาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่
ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมี
หลักเกณฑ์และความโปร่ งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ คณะกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
1. เมื่อตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลงไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าการสรรหาบุค คลผู้ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เพื่อทาการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
2. กรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จ ะเป็นกรรมการ กรรมการ
อิ ส ระ หรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท มายั ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อทาการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนการเสนอชื่ อ
บุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ร ายหนึ่ งรายใดมีสิ ทธิเ สนอชื่ อผู้ ที่ มี คุณสมบัติเ หมาะสมที่จ ะเป็นกรรมการ
กรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท มายั ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่าตอบแทน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อทาการพิจารณาและตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง
4. เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นได้
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เปิ ด เผย โปร่ ง ใส และได้ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความเข้าใจและสนใจในกิจการของ
บริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้กาหนดระยะเวลาที่กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใด จะสามารถ
เสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
5. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจานวนพอสมควร
แล้ว จะส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทา
การตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลั กษณะต้อ งห้ าม
หรือไม่
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6. เมื่อเลขานุการบริษัทได้ทาการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัท
จะทาการสรุ ป รายละเอีย ดทั้ งหมดที่เ กี่ ยวข้ อ งให้ แ ก่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณาและสรุ ป ว่ า จะเสนอชื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วนั้ น ให้ แ ก่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแต่ง ตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทวงพาณิชย์ และ
หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทาประวัติกรรมการ จัดทาแบบเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ตามกฏระเบียบ และหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
8. ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทที่พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการพ้นตาแหน่งตาม
วาระ และระยะเวลาที่ เ หลื อ ของต าแหน่ ง นั้ น มี ว าระน้ อ ยกว่ า 2 เดื อ น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแทน
และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่
จดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทาประวัติ
กรรมการ จัดทาแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆตามกฏระเบียบ และหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีม ติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้
คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ คคลซึ่งได้รั บ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลื อกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่
ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ
ยังไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริ ษัทกาหนดให้ มีการป้ องกันการนาข้อ มูล ของบริษั ทไปใช้ โดยกาหนดไม่ให้ ห น่ว ยงานที่
รั บ ทราบข้อมูล น าไปเปิ ดเผยยั งหน่ ว ยงานหรือบุ คคลที่ไ ม่เกี่ยวข้อ ง และมีนโยบายห้ ามกรรมการและ
ผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงาน
ที่ทราบข้อมูลภายใน จะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษัทของตนเอง คู่ส มรส และบุ ตรที่ยั งไม่บ รรลุ นิ ติภ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทาและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ และได้กาหนดบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ
บริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริ หาร
หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียน
ให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ในรอบปีบัญชี 2562
มีค่าธรรมเนียมบริการงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นจานวน 920,000 บาท และค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมบัตรละ 20,000 บาท

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิ
ในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ เป็นต้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทส่งเสริมการใช้
สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ รวมทั้งการให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นดังนี้
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ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดไป
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวันเวลา และสถานที่จัด
ประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมี
ข้อเท็จจริงและเหตุผลสาหรับเรื่องเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
1. ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจาของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการ
ดาเนินการประจาปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. บริ ษัทให้ ข้อมูล ที่ส าคัญและเพียงพอในหนังสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน รายงานประจาปี สาเนารายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สาเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ
ที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูล
เกี่ย วกับ กรรมการอิส ระที่บ ริ ษัทกาหนดให้ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นในกรณีที่ประสงค์จะเลื อ ก
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่
ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอ
แต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัท(ถ้ามี)
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม กรรมการ และจ านวนปี ที่ด ารงต าแหน่ง เป็น กรรมการ ส าหรั บ วาระการเลื อ กตั้ง
กรรมการเพื่อ ดารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการอิส ระ บริษัทได้เปิดเผยข้ อมูล ของผู้ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของสานักงานก.ล.ต.ไว้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วย
- บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม
และเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นในการเข้าถึงข้อมูล ได้รวมเร็ว ขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสื อ นัด
ประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทล่ว งหน้ าก่อนวันประชุม 35 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่ านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้
เผยแพร่ เอกสารดังกล่ าวบนเว็บ ไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ทาการประกาศคาบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน
- เพื่อพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
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แต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาพร้อม
แบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุม และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับ เลื อ กตั้งเป็นกรรมการเป็ น การ
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท
วันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร บริษัทได้นาระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนตรวจนับ
องค์ประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง ซึ่งทาให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น บริษัท
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว
ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสาหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสาหรับผู้
ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
- บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการทาหน้าที่แจ้งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
แนะนากรรมการ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี และที่ปรึกษากฏหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม และได้
ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน
การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนมีดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
2) เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานจะถามที่ประชุมก่ อนว่ามี
ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานจะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว
3) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ประธานจะขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น
4) การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดย
จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บ
จากผู้ถือหุ้นสาหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
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6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับ
คะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย
เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน
ในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง จากจานวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี 2562 กรรมการที่เข้าร่ว มประชุมด้ว ยมีประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริ ห าร ประธานคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 10
ท่าน ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจัดสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้หลังการ
ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็น
ทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้
ลงมติ
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดาเนินการประชุมโดยเรียงตามลาดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้ น สามารถใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล และเก็ บ บั ต รลงคะแนนเสี ย ง รวมทั้ ง
ดาเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
วันทาการถัดไป
- เลขานุ การบริ ษัท จั ดทารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยละผู้บริหารที่มาประชุม การชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
พร้ อมคาถาม คาตอบ และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ ของบริษั ท และจัดส่ งรายงานต่อตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14
วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดาเนินการนาส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
- หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทประสานงานกั บนายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิ
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับปันผล(Record Date) เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 รวมถึงมีการลงพิมพ์โ ฆษณาในหนังสื อพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือในวันที่ 18-22
เมษายน 2562
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือติดต่อ
ขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2683-3300 ต่อ 822 โทรสารหมายเลข 0-2683-3800
หรือสอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ sivanun@multibax.com
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง
ตั้งแต่การเรีย กประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดาเนินการประชุม
ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเป็นไปตามข้อกาหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับ
ของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทให้ควำมสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยดำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้
- บริษัทได้กาหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสะดวก
ของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยการมอบฉัน ทะให้บุ คคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่ว มประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับ มอบ
อานาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสม
และตรงกับความต้องการในการมอบอานาจของตน บริษัทจึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุก
แบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สาหรับการดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการ
ควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีข้อกาหนดห้าม
กรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมู ลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตาแหน่งหน้าที่
และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากาไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าโดย
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ทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทไม่มีรายงานการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผู้ บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลั กทรั พย์ ข องบริ ษั ท กรรมการและผู้ บริ ห ารของบริ ษั ทจะต้ อ งรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการและผู้บริหารจะต้อง
ส่งสาเนารายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุดให้แก่บริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บ ริหารของบริษัท รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว(ถ้ามี) ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ใน
รายงานประจาปี
- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อ งที่
กาลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม
นั้นๆ
3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
บริ ษัทเข้าใจถึงบทบาทและการมีส่ ว นร่ว มของผู้ มีส่ ว นได้เสี ยทุกกลุ่ ม บริษัทจึงได้พยายาม
ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีสามารถสร้างผลกาไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง โดยดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
กำรปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิ
และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทกาหนดไว้ และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกคน
กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
บริษัทตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุก คน และบริษัทประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจใน
องค์กรโดยมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงานได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้าง
คุณค่าและดารงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัท มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ
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เคารพต่อสิทธิของพนักงาน และส่งเสริมและตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทางานที่ดีและปลอดภัย
กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บน
พื้น ฐานของผลประโยชน์ ร่ ว มกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้ กับสิ นค้าและบริก ารของบริษัท และพร้อมจะ
ดาเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน
ทั้งนี้บริษัทยังได้สารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
บริษัทให้ความสาคัญกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทาระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง
กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ
บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การ
จัดซื้อหรือจาหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัท จะต้องยึดหลักผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ที่
ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทาให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้า
หรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนั กงานที่มีส่ ว นเกี่ย วข้องดังกล่ าวจะต้องไม่รับของกานัล หรือสิ นน้าใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ ตาม
ประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกานัลหรือสินน้าใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สู งเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหา
ต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง
กำรปฏิบัติต่อพันธมิตรทำงธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับพันธมิต รทางธุรกิจของบริษัท และให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
กำรปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฏหมาย
กำรปฏิบัติต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน
โดยจั ดให้ มีการดูแลด้านสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิ ทธิภ าพที่สุ ด พร้อมทั้งสนับสนุน
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กิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทมีการดาเนิ นธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กาหนดนโยบายทางด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจาก
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจากัดความรุนแรง และป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจั ดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เช่ น ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า และชุ ม ชนสามารถติ ด ต่ อ บริ ษั ท เพื่ อ เสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิ ดชอบและ
ช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน
กำรปฏิบัติภำครัฐ
บริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็น
ระบบโปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ผู้ ร้องทุกข์ห รือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการ
สอบสวนที่เป็นธรรมเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมโดย
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ มจาการด าเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษั ทหรื อจากการปฏิ บัติ ข องพนั กงานของบริ ษั ทเกี่ ยวกั บ การท าผิ ด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตการปฏิบัติที่
ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทาที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทางดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) เลขานุการบริษัท
บริษัท มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจาเริญ ถนนพระราม 3 (ซอย 53)
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 683-3300
โทรสาร (662) 683-3800
Email : info@multibax.com
Website : www.multibax.com

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อาจเป็นพนักงาน ลูกค้าบุคคลที่รับจ้างทางานให้แก่บริษัท
หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆโดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตาม
แนวทางที่บริษัทได้กาหนดไว้
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
กำรรำยงำนข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำร และกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอน
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ก ารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งรายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุดให้แก่
เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็ น หลักฐานและรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่ มี การ
ประชุม
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
ลำดับ

กรรมกำรและผู้บริหำร

1

นายประกิตติ์ เสกสรรค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2
3

4

นายพิสุทธิ เลิศวิไล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5

นายธนดล ทองสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6

นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโกเวท ลิ้มตระกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายนพโรจน์ โชติจนิ ตนาทัศน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิเชียร ตัง้ อุทัยศักดิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทวีชัย ลิ้มเจริญ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอัญชสา กาจายกิตติกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7
8
9
10
11
12
13

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือ
ณ 31 ธ.ค.62 หุน้ ในบริษัท ณ 31 ธ.ค.61 หุน้ ในบริษัท
)%(
)%(

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น)ลดลง(

1,850,000

0.964

1,850,000

0.964

-

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

รองประธาน/กรรมการ/กรรมการ
ผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาการ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิต
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ผู้อานวยการฝ่าย
บริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

16,364,231

8.528

15,581,016

8.120

783,215

8,332,615

4.342

7,407,161

3.860

925,454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

-

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

-

-

6,433,812

3.353

6,433,812

3.353

-

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

-

ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด

-

-

-

-

-

993

0.0005

993

0.0005

-

9,000

0.005

9,000

0.005

-

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ผู้อานวยการฝ่ายโรงงาน
ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
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กำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสาคัญของบริษัท รวมถึงรายงาน
ทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต.
กาหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่
สาคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กาหนด โดยกฏหมายข้อบังคับของบริษัท โดยมีการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี(แบบ 56-2)
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
นอกจากนี้บริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินดัง
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จาก
ข้ อ มู ล ภายใน โดยก าหนดให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริษั ท ต้ อ งไม่ น าข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
อันนาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สาคัญของบริษัท
ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบ
ของบริษัท
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาคัญของ
กรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ในประมวลหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท ยังได้กาหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 แห่ง โดยการดารงตาแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ
บริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา
ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
รอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัท โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้ จั ดการมีห น้ าที่ ความรั บผิ ดชอบต่า งกัน ประธาน
กรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุน
และผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ซักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การ
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ตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สาคัญของบริษัท รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนา และสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทให้บริหารจัดการ และดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัท
ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งดาเนินการนโยบายด้าน
บุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดารง
ไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารบริหารงาน
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งกากับ
ดู แ ลการด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนงานต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีที่สุด
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทกาหนด
นโยบายที่สาคัญและกากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดาเนินงานตามนโยบายและอานาจหน้าที่ที่กาหนด
ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กากับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามการดาเนินการ แนะนา
และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ได้ก้าวก่ายในงานประจาที่ค ณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติห น้าที่ในฐานะกรรมการของ
บริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติ หน้าที่
อย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
ของบริษัท รวมทั้งกากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คานึง ถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เป็นลายลักษณ์อักษร
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1) ให้ ความเห็ น ขอบในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทเป็น
ประจาทุกๆ ปี รวมทั้งนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี และติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนอนุมัติรายการการลงทุนที่สาคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ
2) จั ดการธุร กิจ ของบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษั ทและต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
สม่าเสมอ
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3) กากับและติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่
กาหนดภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และเพิ่มความมั่งคั่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
4) ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาโดยตระหนักรู้ถึงข้อกฎหมายและข้อสัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สาคัญอื่นๆ ของ
บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุ งการ
ดาเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
5) ดาเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณและ
เท่าเทียมกัน
7) ประเมินผลสาเร็จขององค์กร เพื่อกาหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปีของ
บริษัท
8) มีบทบาทสาคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่ นๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตน
อย่างมีอิสระ ในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการ
กาหนดมาตรฐานการดาเนินกิจการตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่าย
บริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
10) ในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษา
ภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ
บริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่
คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
12) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
13) งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจาก
การประกาศข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
14) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนใน
การประชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่า
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โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท
และหรือบริษัทในเครือ
อำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ เช่น
1. อนุมัติรายการลงทุนที่สาคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ รวมทั้งรายการที่
ได้มาและจาหน่ายไปของสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้ง
กรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายในการดาเนินงานของบริษัท
5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชี และการดาเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ
7. อนุมัติในการดาเนินการฟ้องร้อง ระงับ ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้คดีหรือกระบวน
พิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณานั้นตามความจาเป็น เพื่อการปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษัททั้งทางแพ่งและทางอาญา
8. อนุมัติการเข้าทาสัญญาที่สาคัญของบริษัท
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบสาหรับ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว
เพื่อให้ มีการปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ของตลาดหลั กทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) คณะกรรมการได้กากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความข้ดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการเกี่ยวโยง
กัน ที่สาคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใน
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ ในเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริษัทให้ความสนใจและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย(IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติ กรรมการในรายงาน
ประจาปี 2562 และแบบ 56-1
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สาหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศนาเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษัทได้ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาทุกปี โดยจัดทาการประเมินในรูปแบบของการประเมินบุคคล
พิจารณาผลงานและปัญหาอย่างเป็นอิสระ และจะทาการนาคะแนนมาเฉลี่ยเพื่อการประเมินทั้งคณะ โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อนาผลคะแนนที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
รั บ ทราบผลงานและปั ญ หา เพื่ อ ก าหนดมาตรการในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
คณะกรรมการต่อไป
ในปี 2562 บริษัทได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญอันได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ การประชุมกรรมการ การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการทราบข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อ พิจ ารณา ทั้งนี้บริษัทอาจจะพิจ ารณาการว่าจ้ างที่ ปรึ กษาจาก
ภายนอกให้กาหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและจะ
เปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจาปี
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผล
การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อประเมินเสร็จแล้ ว จะทาการ
รวบรวม จัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้สรุปผลการประเมินรายบุคคลและรายคณะ ส่งให้
เลขานุการบริษัทนาผลสรุปเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้รับทราบก่อน
จากนั้นนาส่งให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดรับทราบต่อไป
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2562
คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรชุดย่อย
ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

3.74 หรือร้อยละ 93.50
3.56 หรือร้อยละ 89.00
3.86 หรือร้อยละ 96.50
3.13 หรือร้อยละ 78.25
3.00 หรือร้อยละ 75.00
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนแต่ละหัวข้อ
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
4
เห็นด้วยอย่างมาก
4.00
มีการดาเนินการในเรื่องนั้น “ดีเยี่ยม”
3
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
3.00 - 3.99 มีการดาเนินการในเรื่องนั้น “ดี”
2
เห็นด้วย
2.00 - 2.99 มีการดาเนินการในเรื่องนั้น “ปานกลาง”
1
ไม่เห็นด้วย
1.00 - 1.99 มีการดาเนินการในเรื่องนั้น “พอใช้”
0
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
0 – 0.99
ต้องกาหนดให้มีอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสาคัญการทาหน้าที่ของกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทา
หน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี โดยทุกปีกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลและรายคณะ โดยกาหนดหัวข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบตามรูปแบบ
ก.ล.ต. ประกอบด้วย
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นสภาพ
3. ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. อานาจในการปฏิบัติงาน
5. วาระการประชุม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กาหนดให้มีนโยบายเพื่อการ
ประเมินผลการทาหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการทุกปีตามหลักการกากับดูแลกิจการ โดยในปี 2562 ได้จัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อวัดผลการทาหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและได้กาหนดหัวข้อ
การประเมินและใช้แบบสอบถามเพื่อให้กรรมการผู้จัดการตอบแบบสอบถามและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรวบรวมผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อใช้พิจารณาในการ
กาหนดค่าตอบแทนและพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาผลการทางาน สาหรับปี 2562 สามารถสรุปผล
การประเมินได้ดังนี้
หัวข้อกำรประเมิน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. ประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามผล
สรุปคะแนนรวม

ผลกำรประเมิน
3.85 หรือร้อยละ 96.25
4.00 หรือร้อยละ 100.0
3.38 หรือร้อยละ 84.50
3.33 หรือร้อยละ 83.25
4.00 หรือร้อยละ 100.0
3.71 หรือร้อยละ 92.75
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ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
ดีมาก(Excellent)
ดีมาก(Excellent)
ดีมาก(Excellent
ดีมาก(Excellent)
ดีมาก(Excellent)
ดีมำก)Excellent(

และกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
3.01 – 4.00
2.01 – 3.00
1.01 – 2.00
0.01 – 1.00

ระดับกำรควบคุม
ดีมาก(Excellent)
ดี(Above Average)
พอใช้(Satisfactory)
ต้องปรับปรุงแก้ไข(Improvement Needed)
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