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บทน า 
 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)    ได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชือ่มั่นกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมหีลักการและแนวทางปฏบิัติ
ที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และขอ้แนะน าของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดับการด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ใหม้ีความเปน็ระบบมาตรฐาน
ที่ชัดเจน และได้มีการส่ือสารใหค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดแูลกิจการอย่างแทจ้ริง     โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด 
ดังนี ้

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
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หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลักการ :  ผู้ถือหุ้นมีสิทธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผา่นการแตง่ตั้งคณะกรรมการใหท้ าหน้าที่แทน
ตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกีย่วกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษทั บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผูถ้ือ
หุ้นได้ใช้สิทธขิองตน 

 
บริษัทตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธขิั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน

หลักทรัพยแ์ละในฐานะเจ้าของบริษัท ได้แก่  การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบง่ในก าไรของบริษัท การได้รับ
ข่าวสาร  ข้อมูลของบริษทัอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถ้ือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มผีลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน  และการอนุมัติรายการพิเศษ  
ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  เป็นต้น    

1. การจัดการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1. บริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน

สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 
1.2. บริษัทไดม้อบหมายให ้ บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เป็นนายทะเบียน

หลักทรัพยข์องบริษทั เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดทุกคร้ัง  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน  

1.3. มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชมุโดยมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตล่ะวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม  และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัท 

1.4. บริษัทจัดอ านวยความสะดวกใหผู้้ถือหุ้นได้ใช้สิทธใินการเข้ารว่มประชุมและออกเสียงอย่างเตม็ที ่ และ
ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  

1.5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนธันวาคม ของทุกป ี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี
ล่วงหน้า โดยแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซตข์องบริษัท www.pjw.co.th   ในส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ ์

1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่บริษทัได้จัดส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม 

1.7. ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชมุ  โดยแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซตข์องบริษัท 
www.pjw.co.th  ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ ์

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้  
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2. การด าเนินการในวันประชุมผูถ้ือหุ้น 

2.1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

2.2. บรษิัทใช้ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) ของบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  
และเปิดให้ผูถ้ือหุ้นลงทะเบยีนลว่งหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถึง
เวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดทา้ย และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก  

2.3. ในการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตั้งค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บรหิารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามในที่ประชมุ รวมทั้งจะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 
ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม  

2.4. ในการประชมุเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธทิี่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผูถ้ือหุ้น
อย่างแทจ้ริง 

2.5. บริษัทจัดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชมุสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบพร้อมบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 

3. การจัดท ารายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผู้ถือหุ้น 

3.1. บริษัท ได้จัดใหม้ีการบันทึกรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น  โดยมีการบันทึกการชีแ้จงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซักถาม  บันทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผู้ถือ
หุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม 

3.2. บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบริษทัภายในวันเดียวกันกับวันประชมุ หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป  และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ให้แกต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบริษทั 
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หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลักการ :  ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เปน็ผู้บริหารและผูถ้ือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร
ได้รับการปฏิบัตทิี่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมโีอกาสได้รับการ
ชดเชย 

 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผู้ถือหุ้น 

1.1. บริษัทแจ้งก าหนดการประชมุผูถ้ือหุ้นพร้อมระเบยีบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท  อย่างน้อย 28 วัน 
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.2. บริษัทแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชมุผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  
รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น  โดยระบุไวใ้นหนังสือเชญิประชุมและ
ก่อนเริ่มการประชุม 

1.3. บริษัทจัดท าหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษส าหรับผูถ้ือหุ้นชาวต่างชาติ  
 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บริษัทมีนโยบายทีจ่ะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบตัแิละการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รับการ
เสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งใหผู้้ถือหุ้นทราบผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์และระบขุั้นตอนทีช่ัดเจนไวใ้นเว็ปไซด์
ของบริษทั ในส่วนของนักลงทนุสัมพันธ์ โดยบริษทัจะกล่ันกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จรงิ และคัดสรรบุคคลทีม่คีุณสมบัติเหมาะสม ผา่นทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและก าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

2.2. รวมทัง้มีนโยบายทีจ่ะไม่เพิม่วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสินใจ   
 

3. การป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน 

3.1. บริษัทมีการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อปอ้งกันการหาประโยชนจ์ากข้อมลูภายใน
ใหแ้ก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมชิอบ  เพื่อให้เกิดความยตุิธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใชข้้อมลูภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าส่ังที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานจะต้องไมท่ าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบรษิัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือ
เข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยูใ่นหน่วยงานที่

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน  
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ได้รับข้อมูลภายในของบริษทัต้องไมใ่ชข้้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่
เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภายในท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ังไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ ไม่วา่จะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) 
ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และหลังการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

3.2. บริษัทไดแ้จ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ทีต่้องรายงานการถือครองหลักทรพัย์ของ
บริษัท และบทก าหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพยข์องบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วันท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป 

3.3. บริษัทมีนโยบายทีจ่ะก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการน าข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษัทได้รับความเสียหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

 

4. การมีสว่นได้เสียของกรรมการ 

4.1. บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทกับผูม้ีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  

4.2. โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บรษิัททราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บรหิารที่มีส่วน
ได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมส่ีวนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น  
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หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลักการ :  ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษทัตามสิทธิทีม่ีตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักับผูม้ีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคั่ง ความมัง่คงทาง
การเงินและความยั่งยืนของกจิการ 

 

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผูม้ีสว่นได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไมว่า่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้
ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คูแ่ข่ง ภาครัฐ สังคม 
และชุมชน เป็นต้น โดยบรษิัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนั้น บริษทัจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผูม้ีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ในการด าเนินธุรกจิของบริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผูม้ส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย สิทธิทางการเมือง 
สิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และใหค้วามส าคัญกบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคม ตามแนวทางดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น และไม่กระท า
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรอืลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นทีจ่ะสร้าง
ความพงึพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุน้ โดยค านึงถงึการเจริญเติบโตของบรษิัท อย่าง
ยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่น
การด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่ีค่า 

และเป็นปัจจยัส าคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  ดังนั้นจึงมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทมี ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้มคีวามก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ และปฎิบตัิงาน
ด้วยจติส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจใน
คุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมการ
ท างาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทยีมและ
เสมอภาคกัน 

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับ
ราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตัิตามเงื่อนไข
และข้อตกลงทีม่ีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ยืนกับลูกค้าอย่างจรงิจงั 
และสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิัทและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
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คู่ค้าและเจ้าหนี ้ : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่
เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏบิัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม 

รวมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ 

ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจา้หนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน
สัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่แข่ง  ปฏิบัติต่อคูแ่ขง่ทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการคา้ และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาค
กัน ไม่กีดกันผู้อ่ืนในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกจิ ไม่ท าลายชื่อเสียงของคูแ่ขง่ทาง
การค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปราศจากมูลความจริง หรือ
มีการกระท าการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

ภาครัฐ  ให้ความส าคัญกบัความโปรง่ใสและค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท า
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ที่อาจส่งผล
ต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขัดแยง้ต่อหลักการบรหิารจัดการที่ดี รวมทัง้ต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์
ทางธุรกจิของบริษัท 

ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ ส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ  ตระหนักถึงคุณภาพชีวติของชมุชนและสังคม  
ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจทีจ่ะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  การปฏิบัตงิานและ
การตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นักงานมีจติส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บรษิัทด าเนิน
ธุรกิจอยูต่ามสมควร 

 

2. การป้องกันและต่อตา้นการทจุริต คอร์รัปชั่น 

บริษัทมมีาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น และได้ก าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกจิ  ให้
ความส าคัญกบัความโปรง่ใส และค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจรติในการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกจิของ
บริษัท และได้มีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระท าความผิดดังกล่าว   

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
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มาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั่น ประกอบด้วย 

o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติคอร์รัปชั่น  
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 

o นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 

3. การแจ้งเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน   

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสการกระท าความผดิ โดยยึดหลักความเสมอภาคและ
ความยตุิธรรม ตลอดจนมุง่เนน้ความสัมพันธ์อันดีภายในองคก์รเป็นส าคัญ ดังนั้นพนักงานผู้ยื่นค าร้องทุกข์และ
ผู้เกี่ยวข้องกบัค าร้องทุกข์ที่กระท าไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทัง้บริษทั และพนักงาน
เป็นส่วนรวม ดังนั้น พนักงานผู้ยื่นค าร้องทุกข์  พนักงานผู้ให้ถ้อยค า ให้ข้อมูล ใหข้้อเท็จจริงหรือให้
พยานหลักฐานใดเก่ียวกับการรอ้งทุกข์ และพนักงานที่เป็นผูพ้ิจารณาค าร้องทุกข์ เมื่อได้กระท าไปโดยสุจริตใจ 
แมจ้ะเป็นเหตใุห้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษทัก็ย่อมได้รับการประกันจากบริษทัว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็น
เหตุทีจ่ะเลิกจ้าง ลงโทษ หรอืด าเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว โดยบรษิัทจะให้การเอาใจใส่และ
พิจารณาด้วยความเป็นธรรม  เพื่อด ารงไว้ซึ่งบรรยากาศการแรงงานสัมพันธท์ี่ด ี

บริษัทไดจ้ัดให้มชี่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
ดังนี ้

1. ทางไปรษณีอีเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ               
Email : auditcommittee@pjw.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการ  

Email : thasmasa.d@pjw.co.th  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการ พิจารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมบริษัทต่อไป 

2. ทางไปรษณี โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  บรษิัท ปญัจวัฒนา
พลาสติก จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 28 หมู่ 2  ถนนพระราม 2  ต าบลชัยมงคล  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

ทั้งนี ้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใชถ้้อยค าสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ใหช้ดัเจน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาแสะหรือข้อร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า   การพจิารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการ  ส าหรบัข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ 
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หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลักการ :  เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทยีมกนัและ
น่าเชื่อถือ 

 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ีความถูกต้อง ครบถว้น ทันเวลา และ
โปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญที่มผีลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษทั  
โดยบริษทัมีนโยบายทีจ่ะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบรษิัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทมีการจัดท าเว็ปไซตข์องบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถเข้าถงึข้อมูลของบริษัท 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบตัิด้านการก ากับดูแลทีด่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจ าปี งบการเงิน นโยบายการ
ก ากับดูแลและจรยิธรรมธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผูถ้ือหุ้น ข่าวแจง้ตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย ข่าวจากส่ือส่ิงพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกจิของ
บริษัท  

บริษัทจัดใหม้หีน่วยงานนักลงทนุสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ใหข้้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การ
จัดท าประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบรษิัท และน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษทัได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)   เพื่อชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกจิและการด าเนินงานของบริษทัทุกไตรมาสและประจ าปี  และมีการจัดท าจดหมายข่าวรายงานผล
ประกอบการใหแ้ก่ส่ือมวลชน นอกจากน้ียังร่วมกจิกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดใหม้ีการเยี่ยมชมกจิการ 
(Company’s Visit)  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงินของบรษิัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถว้นเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 
 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
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หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
หลักการ :    -   คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัตหิน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบริษทั  โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมี
บทบาทส าคัญในการก ากับดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ และมติที่ประชมุผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มจีริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากับดูแลให้การบรหิารจัดการของฝ่าย
บริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน 

ปัจจบุันคณะกรรมการบริษทัมจี านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุน้ราย
ใหญ่จ านวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนด ารงต าแหน่งเป็นผู้บรหิารและ/หรือด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)   
และกรรมการอิสระจ านวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ)   ทั้งนี้ จ านวน
กรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดไว้ใหม้ีกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด   ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกนิ 9 ปี 

ตามข้อบังคับของบรษิัทก าหนดไว้ว่าในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหนง่อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก
โดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้ับสลากวา่ผู้ใดจะออก ส่วนปหีลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยังไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมีสิทธหิน้าที่
ตามที่ได้ก าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแตล่ะคณะ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการ
บริหารงานประจ า ทั้งนี้ บรษิัทได้แบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถว่งดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บรหิารท าหนา้ที่บริหารงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
เป็นบุคคลคนละคนกัน  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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เพื่อน าไปสู่การปฎิบัติงานด้านการก ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษทั สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บรษิัท โดยไม่รวมบรษิัทย่อย ทั้งนีต้้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏบิัตหิน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏบิัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบอืน่ๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  

 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พจิารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั เช่น วิสัยทัศนแ์ละภารกิจ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้
ก ากับดูแลใหฝ้่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

o การแบ่งแยกหน้าที่ระหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแล และการบริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าและมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ที่ได้พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจรว่มกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น าการประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนรว่มในการประชมุ
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการไม่ได้รว่มบรหิารงานปกติประจ าวัน แตใ่ห้การสนับสนนุและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารรับผดิชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการบรษิัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอ านาจหน้าที ่
และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้เปิดเผยไวใ้นหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) 

o นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษัทไดจ้ัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท  ได้ใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว   ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จดัใหม้ีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า บริษัทมีการส่ือสารใหท้กุคนในองค์กรได้เข้าใจถึง
นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556   ได้มีมติ
อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบ เปล่ียนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการ เพื่อมีบทบาทหน้าที ่
ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมนิ และทบทวน หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธรุกิจ ของบรษิัทให้
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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o จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายทีจ่ะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร   เพื่อให้น ามาใชแ้ละเผยแพรใ่หแ้ก่พนักงานเป็น
แนวทางการปฏิบัติ   เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ค านึงถึงสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ 

โดยทีจ่รรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านยิม และแนวทางปฏบิัติงาน ที่พนักงานทกุคนพึงปฏิบัตติน 
และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไวใ้นด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย การมี
ส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพย์สินทางปัญญา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความ
รับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ บริษทัได้มีการประกาศและแจ้งใหพ้นักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถงึ
ใหม้ีการปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าว 

 

o ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่่า การ
ตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น  และควร
หลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้อง
ทบทวนและเปิดเผยรายการที่เปน็ผลประโยชนท์ี่ขัดกันให้บรษิัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเก่ียวโยงของตน
ในรายการดังกล่าว   และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับ
รายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้ารว่มการพจิารณา และไมม่ีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการท ารายการให้
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ซึ่งได้มีการพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบริษัท ซึง่หมายรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บรษิัททราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมม่หีน้าที่เก่ียวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในชว่ง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้น าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 
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o ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคัญทีจ่ะสร้างความมั่นใจต่อฝ่าย
จัดการในการชว่ยลดความเส่ียงทางธุรกจิ ช่วยให้การด าเนินธรุกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  ชว่ยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือ
จากการทจุริตประพฤตมิิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชว่ยให้บคุลากรปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคับทีเ่กี่ยวข้องและชว่ยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถ้ือหุ้น   ดังนั้นบริษัทจงึได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผูบ้ริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคมุดูแลการใช้สินทรัพย์ของบรษิัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน 
ผู้ติดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถว่งดุลและตรวจสอบระหว่างกันอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในทีฝ่่ายบรหิารจัดให้มขีึ้น  รวมทั้งไดจ้ัดท าและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทั้งด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และการก ากับดูแล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยงัให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการที่
ผิดปกติ   

โดยส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมลูทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ  ประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง เพื่อให้
ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพ รวมทัง้สอบทานการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์
ภายในตา่งๆ ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัตติามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน และสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการทีดขีองบริษทั  โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง   

 

o การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญในด้านการบรหิารความเส่ียง และเป็นผู้รับผิดชอบก าหนด
นโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทัง้องค์กร ประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององค์กร เพื่อจัดการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได ้  โดยปัจจุบันบรษิัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้การบรหิารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีหลักการก าหนดว่า หาก
มีความเส่ียงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว  บรษิัทจะต้องมี
มาตรการในการบริหารความเส่ียงเหล่าน้ี พร้อมกับส่งเสรมิและกระตุ้นใหทุ้กคนสร้างวฒันธรรมการท างานที่
ตระหนักถึงความส าคัญของความเส่ียง ท าความเข้าใจสาเหตขุองความเส่ียง และด าเนินการแก้ไข อาทิ การ
ปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เคร่ืองมอืเพื่อช่วยในการ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้นี้ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น และในทางกลับกัน การด าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลใหบ้ริษัทสามารถได้รับ
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องค์กรด้วย 
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o รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและ
ถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีี่เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบรษิทัอย่างโปร่งใสและ
เพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชแีละ/หรือผู้สอบบญัชมีาประชมุร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษิัท รวมทัง้สารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบรษิัท  การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญ  ทั้งข้อมูลทางการเงิน  และไมใ่ช่การเงิน  ด าเนินการบนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงอย่างครบถ้วน  
และสม่ าเสมอ 
 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมีการก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแตล่ะปี  เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรร
เวลาและเข้าร่วมประชมุได้   โดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเตมิตามความจ าเปน็ 
โดยมีการก าหนดวาระที่ชัดเจน  น าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน
ท าการ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี
มีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้
ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทัได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทันต่อ
เหตุการณ์  

ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเตมิในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง 
เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งนี้ ในการลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทได้ก าหนดใหม้จี านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ 
ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทีม่ีส่วนได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชมุและ / หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเทา่กัน  ประธานในที่ประชมุจะ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน็เสียงชี้ขาด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิทีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมขี้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบรหิารของบรษิัทต้องด าเนินการ
ตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถว้นเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกบัมตทิี่ประชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บันทึกข้อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชมุ หรือยื่นหนงัสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบรษิัทได ้
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ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษทัได้เข้าร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดย
เสนอให้ที่ประชมุรับรองในการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบรษิัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง  ยกเว้นแตม่ี
เหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกับ
การจัดการที่อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบรหิารร่วมดว้ย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารทราบถึงผลการ
ประชุม  
 

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดับที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน 
และ โบนัส   

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบรษิัทให้อยูใ่นระดับที่เหมาะสม โดยเป็น
อัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกจิเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบ้ริหารที่มคีุณภาพไว้ ผู้บรหิารที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิม่ขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเพิม่มากขึ้น  
 

5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท   เช่น กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหาร 
เป็นต้น   เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และในกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ให้แก่กรรมการใหม่ 
 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองทั้งคณะ ประเมินเป็นชดุย่อย 
และประเมินเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา และใช้เป็นขอ้มูลในการบริหาร
น าไปปรับปรุงพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยใชแ้บบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแบบทัง้คณะและแบบรายบุคคลต่างๆ ไดก้ าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในหัวขอ้ต่างๆ ดังนี ้
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1.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ 
- โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร 

2.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

- คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัข้อจะมขี้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะน าคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉล่ียเป็น
คะแนนของกรรมการทั้งชุด และส าหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลน้ันจะเป็นการประเมินแบบไขว้ โดยให้
กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอ่ืน 3 ท่าน แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลีย่ จะ
ได้ผลคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน 

 

7. การประเมินผลการปฎบิัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

8. การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มคีวามรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฎิบัติหน้าที่ ดังนี ้

1) คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหม้ีแผนพฒันาศักยภาพผู้บรหิาร 

2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พจิารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหนง่งาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มคีุณสมบัตติามที่ก าหนด และสามารถสืบทอดในแต่
ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ประเมินการปฎิบัติงานและความรู ้ ของผูบ้ริหารทีม่ีระดับ
ความสามารถที่ต้องการในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหนง่งานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นประจ า และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ทราบปี ละ 1 ครั้ง 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  


