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บทน า 
 

บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)    ได้ตระหนักและให้
ความส าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้เกดิความ
เชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี   โดยมี
หลกัการและแนวทางปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และขอ้แนะน าของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการด าเนินการทีม่อียู่แล้ว ให้มี
ความเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน และได้มกีารสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบั
ทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง อันเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างแท้จริง      
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders) 

หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หมวดที ่3 การค านึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

หมวดที ่4  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
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หมวดท่ี 1   สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าทีแ่ทน
ตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควรส่งเสรมิใหผู้้ถือ
หุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั ไดแ้ก่  การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งในก าไรของบรษิทั การได้รบั
ข่าวสาร  ขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปนัผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน  และการอนุมัติรายการพิเศษ  
ตลอดจนการซกัถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  เป็นต้น    

1. การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1. บรษิทัดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน

สถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
1.2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลกัทรพัย์ของบรษิทั เป็นผู้ด าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดทุกครัง้  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนั
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

1.3. มกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมโดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้นหรอืในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม  และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของ
บรษิทั 

1.4. บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที่ และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้  

1.5. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดอืนตุลาคม 
ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pjw.co.th   ในส่วนของ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึง
แบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

1.7. ก่อนวนัประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเกีย่วกบัวาระการ
ประชุมไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม  โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ช ัดเ จนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pjw.co.th  ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

หมวดที่ 1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
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2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บรษิทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัช ีเข้า
ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2. บรษิทัใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า  และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 
ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณาวาระสุดท้าย และมเีจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัคอยดแูลต้อนรบัและใหค้วามสะดวก  

2.3. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอื
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ  ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้น้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมกีารบนัทกึ
ประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
ประธานทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม  

2.4. ในการประชุมเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ไดท้ลีะคน ซึง่ผู้ถือหุ้นมสีทิธทิี่จะเลอืกผู้แทนที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ
เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้น
อย่างแทจ้รงิ 

2.5. บรษิทัจดัใหม้บุีคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. บริษัท ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีการบันทึกการชี้แจงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม  บนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือ
หุน้เหน็ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีง รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม 

3.2. บรษิทัจะแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบรษิทัภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป  และจะ
จดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
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หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร
ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสได้รบัการ
ชดเชย 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทั ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทั  อย่างน้อย 28 วนั 
ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ข ัน้ตอนการออกเสียงลงมต ิ 
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น   โดยระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมและ
ก่อนเริม่การประชุม 

1.3. บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษส าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิ 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิทัมนีโยบายที่จะสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกดิขึ้นกบัผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรอื คุณสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รบัการ
เสนอชื่อ ระหว่างเดอืน ตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม ของทุกปี โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์และระบุขัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซต์
ของบรษิทั ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยบรษิทัจะกลัน่กรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริง และคดัสรรบุคคลที่มคุีณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและก าหนดในระเบยีบวาระการประชุมต่อไป  

2.2. รวมทัง้มนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่วาระการประชุมในทีป่ระชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ   

3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

3.1. บรษิทัมกีารก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มลูภายใน
ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทางมชิอบ  เพื่อให้เกดิความยุติธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกราย โดยบรษิทัได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ได้เผยแพร่และก าหนดให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานจะต้องไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมูล
ภายใน และ/หรอืเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั อนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูล
ภายในของบรษิัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกบั
ขอ้มลูภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่า
จะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดอืน 
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ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  และหลงัการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว
อย่างน้อย 3 วนั 

3.2. บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ .ศ.2535 และตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรอืผู้บริหารมกีารซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิทั ต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการและ
ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

3.3. บรษิทัมนีโยบายที่จะก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบัผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของ
บรษิทัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจ้าง การ
พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นต้น 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1. บรษิทัไดย้ดึหลกัการในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเรื่อง
การมสี่วนได้เสยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง  

4.2. โดยเมื่อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้จะต้องรายงานให้บรษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่ร่วม
พจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื่องนัน้ๆ รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางเพื่อมใิห้กรรมการหรอืผู้บรหิารที่มสี่วน
ไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตนัน้ บริษทัจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง
กนัของบรษิทั ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ โดยบรษิทั มนีโยบาย
ในการท ารายการระหว่างกนัดงัน้ี  

ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length) บรษิทัไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว 
ซึ่งได้ร ับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และก ากับดูแลกิจการก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ และฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หาก
รายการดังกล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท า กับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร 
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ของบรษิทั หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยใหค้ณะกรรมการทีม่สี่วนได้เสยีงดออกเสยีงใน
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วาระดงักล่าว ทัง้น้ีบริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  

 โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะต้องเป็นรายการทางการคา้ที่บรษิทั กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั กระท าเพื่อสนับสนุน
รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไขที่เป็น
ธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถงึเงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไข ดงัน้ี  

– ราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทั ไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  
– ราคาและเงื่อนไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัให้กบับุคคลทัว่ไป  
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษทั แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกจิในลกัษณะท านอง
เดยีวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป  

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้น
บรษิทั จะจดัให้มผีู้เชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบบญัชเีป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรอืถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท กบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั  
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หมวดท่ี 3   บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลกัการ :  ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รบัการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีม่ีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มีกระบวนการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มสี่วนได้เสยีในการสร้างความมัน่คง ความมัง่คัง่ทาง
การเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้
ถอืหุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม 
และชุมชน เป็นต้น โดยบรษิทัตระหนกัดวี่าการสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ี 

นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย สทิธทิางการเมอืง 
สทิธมินุษยชนสากล การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา และใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและ
สงัคม ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้อืหุน้ : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ที่
จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผู้ถือหุ้น  โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของ
บริษทั อย่างยัง่ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทัง้ยดึมัน่การด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

พนกังาน : มีการจดัระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมเหมาะสม เช่น 
เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ าปี ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี เป็นต้น  และจดัให้มโีครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานทุกคน โดย
ใหถ้อืว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคุีณค่าอย่างยิง่ และเป็นหวัใจส าคญัที่
เกือ้กลูใหก้ารด าเนินธุรกจิประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เสรมิสร้างวฒันธรรม และ
บรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า  มีความมัน่คงในอาชีพ และ
ปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้
ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้ร ักษา
สภาพแวดล้อมการท างาน รบัฟงัข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ลกูคา้ : มุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกค้า เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสนิค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ใน
ระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รกัษาสมัพนัธภาพที่ดี และ
ยัง่ยนืกบัลกูคา้อย่างจรงิจงั และสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
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ประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หน้ี : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื่อสตัย์ใน
การด าเนินธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้าและเจ้าหน้ี โดยการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติในการค้ากบัคู่
ค้า ตลอดจนการปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครดั และมกีารปฏิบตัิต่อ
เจา้หน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถึงการช าระคนืตามก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรพัย์
ค ้าประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจ้าหน้ีล่วงหน้า หาก
ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปญัหา
ดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัได้จดัให้มกีารคดัเลอืกผู้ขาย ผู้ส่งมอบ และผู้
ใหบ้รกิาร โดยปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซื้อจดัจ้าง การประเมนิผู้
ส่งมอบ และการพฒันาผูส้่งมอบ 

คู่แข่ง  ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัที่ดี
อย่างเสมอภาคกนั ไม่กีดกนัผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลาย
ชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากมลูความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใด ๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั  

ภาครฐั  ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจรติในการติดต่อท า
ธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั เพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจ
ส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม  และขดัแย้งต่อหลกัการบริหารจดัการที่ด ี
รวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก 
หรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน  สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม  ทัง้ในด้านความปลอดภัย  คุณภาพชีวิต  และการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิตระหนกัถงึคุณภาพชวีติของชุมชนและสงัคม ส่งเสรมิการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  การปฏิบตัิงานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ 
ของบรษิทัจะต้องท าให้แน่ใจว่าผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกจิของบรษิทัทุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกบักฎระเบียบหรอืมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจดัให้มี
การฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกและมี
ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือใน
กจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ตามสมควร 

2. การป้องกนั และต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมมีาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และได้ก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกจิ  ให้
ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถงึความซื่อสตัยส์ุจรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
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ที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกจิของ
บรษิัท และได้มกีารก าหนดบทลงโทษทางวนิัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระท าความผดิดงักล่าว  อีกทัง้ส่งเสริมให้
พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจ โดยการจดัสมัมนาและอบรมเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั เพื่อเป็นการใหค้วามรู ้และทบทวนขอ้มลูเกีย่วกบัการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่  

มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประกอบดว้ย 

o นโยบายว่าดว้ยการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่  
o นโยบายว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 

o นโยบายว่าดว้ยการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

o นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการป้องกนัและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสี่ยง
ทีจ่ะเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสี่ยงจาก
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสี่ยงในด้านโอกาสเกดิและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ
น าไปใช้ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั ให้สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

2. แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ สรุป
ได ้ดงัน้ี 

  -  จดัใหม้กีารฝึกอบรม ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการ 

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 -  จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งที ่
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
หลากหลายช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีน โดยมกีารก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินการไว้เป็นมาตรฐาน(ให้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั) 

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ตดิตามการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งัน้ี 

 -  ก าหนดให ้ผูบ้รหิารและพนกังาน จดัท าแบบประเมนิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

 -  ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การก ากบัดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่นียัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

 - ก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 

น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน   

บรษิทัมนีโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ โดยยดึหลกัความเสมอภาคและ
ความยุตธิรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสมัพนัธ์อนัดภีายในองค์กรเป็นส าคญั ดงันัน้พนักงานผู้ยื่นค าร้องทุกข์และ
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัค ารอ้งทุกข์ทีก่ระท าไปโดยสุจรติใจย่อมก่อให้เกดิประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่บรษิทั และพนักงานเป็น
ส่วนรวม ดงันัน้ พนกังานผูย้ ื่นค ารอ้งทุกข ์ พนกังานผูใ้หถ้้อยค า ใหข้อ้มลู ใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืให้พยานหลกัฐานใด
เกีย่วกบัการรอ้งทุกข ์และพนกังานทีเ่ป็นผูพ้จิารณาค ารอ้งทุกข ์เมื่อไดก้ระท าไปโดยสุจรติใจ แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กดิ
ข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัทก็ย่อมได้รบัการประกนัจากบริษทัว่าจะไม่เป็นเหตุหรอืถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง 
ลงโทษ หรอืด าเนินการใดทีเ่กดิผลรา้ยต่อพนักงานดงักล่าว โดยบรษิทัจะให้การเอาใจใส่และพจิารณาด้วยความ
เป็นธรรม  เพื่อด ารงไวซ้ึง่บรรยากาศการแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ี

บรษิทัไดจ้ดัให้มชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  
ดงัน้ี 

1. ทางไปรษณียอ์เีลก็ทรอนิกสโ์ดยสามารถส่งขอ้มลูถงึ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได้ที ่           
Email : auditcommittee@pjw.co.th หรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  
Email : ac-secretary@pjw.co.th เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ พจิารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมบรษิทัต่อไป 

2. ทางไปรษณีย ์โดยส่งจดหมายมาที ่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  บรษิทั ปญัจวฒันา
พลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 หมู่ 2  ถนนพระราม 2  ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

ทัง้น้ี การแจง้เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุความจรงิหรอืพฤติการณ์ให้ชดัเจน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนสามารถมัน่ใจได้ว่า   การพจิารณาแจ้งเบาะแสหรอืข้อ
รอ้งเรยีน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ทุกขัน้ตอนจะอยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ  ส าหรบัขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจะรกัษาไวเ้ป็นความลบั 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและ
น่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
โปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบริษทั ซึ่งล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัท  
โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัมกีารจดัท าเว็บไซต์ของบรษิทั เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบรษิัท 
โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลที่ดตีามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ของตลาด
หลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูรายงานประจ าปี 
งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลและจรยิธรรมธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และ
โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การ
จดัท าประชุมนกัวเิคราะหแ์ละแถลงข่าวผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เพื่อชีแ้จงข้อมูลเกี่ยวกบั
ธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัทุกไตรมาสและประจ าปี และมกีารจดัท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ใหแ้ก่สื่อมวลชน นอกจากน้ียงัร่วมกจิกรรมกบัตลาดส่งเสรมิผูล้งทุนไทย จดัให้มกีารเยี่ยมชมกจิการ (Company’s 
Visit)  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพยีงพอในงบ
การเงนิ ซึง่ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
หลกัการ :    -   คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

- คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบับริษัท  โดยเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มี
บทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
ตลอดจนด าเนินกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากบัดูแลให้การบรหิารจดัการของฝ่าย
บรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีง
ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ และมคีณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 
คน ซึง่มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวน 1 ท่าน  

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จ านวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนด ารงต าแหน่งเป็นผู้บรหิารและ/หรอืด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรหิาร)   
และกรรมการอสิระจ านวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ)   
ทัง้น้ี จ านวนกรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดไว้ให้มกีรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    ซึ่งก าหนด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกนิ 9 ปี ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์ กรรมการอิสระเหล่านัน้อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ 

ซึง่คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกนั เพื่อให้เกดิความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการ
บริหารงานประจ า ทัง้น้ี บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ
ผู้บรหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าที่ในการก าหนด
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นโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บรหิารท าหน้าที่บริหารงานของ
บรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด  โดยประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
เป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิงานด้านการก ากบัดูแลกจิการอย่างมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้
ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนบรษิทัที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบียนได้ไม่
เกนิ 5 บริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บรหิารระดบัสูงของบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั โดยไม่รวมบรษิทัย่อย ทัง้น้ีต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ รวมทัง้หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นๆ ตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ  กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี่ยง 

แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

o การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแล และการบรหิารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารถูกเลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดยีวกนักบั  ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าและมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเหน็อย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทั ทัง้น้ี ประธาน
กรรมการไม่ไดร้่วมบรหิารงานปกตปิระจ าวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการ
บรหิารจดัการบรษิทัภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอียดอ านาจหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

o นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั  ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการจะได้จดัให้มกีารทบทวนนโยบาย
และการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บรษิทัมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหถู้กต้องตรงกนั เพื่อส่งเสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2556   ได้มีมติ
อนุมตัใิหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เปลีย่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ เพื่อมบีทบาทหน้าที ่
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ส่งเสรมิ ศกึษา ปรบัปรุง ประเมนิ และทบทวน หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมธุรกจิ ของบรษิทัให้
เป็นปจัจุบนัและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

o จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบตัิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส  มี
คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ค านึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ โดยทีจ่รรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เหน็ถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตัิงาน ที่
ทุกคนพงึปฏบิตัติน และปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย การมสี่วนไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้้อมูลภายในและการรกัษาข้อมูลอนัเป็น
ความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรบัและการให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด 

ทรพัยส์นิทางปญัญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สทิธแิละความเป็นกลางทางการเมอืง การปฏิบตัิต่อ
พนกังาน และความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการทุกคนรบัทราบและยดึปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

o ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การ
ตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านัน้   และควร
หลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องทบทวน
และเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดงักล่าว   และในการพจิารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบั
รายการทีพ่จิารณา ต้องไม่เขา้ร่วมการพจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท ารายการให้
พจิารณาถงึความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเงื่อนไข เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการที่เกี่ยว
โยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องแจ้งให้บรษิทัทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบั
โอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่งบ
การเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนั
ไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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o ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และ
ระดบัปฏิบตัิงานที่มปีระสทิธภิาพ   ทัง้น้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่าย
จดัการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกจิ ช่วยให้การด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรร
ทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิไม่ใหร้ ัว่ไหล สูญหายหรอื
จากการทุจรติประพฤติมชิอบ ช่วยให้รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงนิลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดงันัน้บรษิทัจึงได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรพัย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผูต้ดิตามควบคุม และประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่า่ยบรหิารจดัใหม้ขีึน้  รวมทัง้ได้จดัท าและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดูแล
การปฏบิตังิาน ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการที่
ผดิปกต ิ  

โดยส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใช่
ขอ้มลูทางการเงนิอย่างสม ่าเสมอ  ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
ความมัน่ใจว่าระบบทีว่างไวส้ามารถด าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ภายในต่างๆ ขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่าง
ครบถ้วน และสนับสนุนการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิทั โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง   

o การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้ร ับผิดชอบก าหนด
นโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจดัการ
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได้  โดยปจัจุบนับรษิทัได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว้ โดยมหีลกัการก าหนดว่า หาก
มคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกจิไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว  บรษิทัจะต้องมี
มาตรการในการบรหิารความเสี่ยงเหล่าน้ี พร้อมกบัส่งเสรมิและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการท างานที่
ตระหนักถึงความส าคญัของความเสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข อาทิ การ
ปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมอืเพื่อช่วยในการ
ป้องกนัหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกนัและลดความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น และในทางกลบักนั การด าเนินการอย่างเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้ร ับ
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ ทีจ่ะสรา้งคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

o รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลให้มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างมคุีณภาพและ

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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ถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและ
เพยีงพอ โดยมฝีา่ยบญัชแีละ/หรอืผูส้อบบญัชมีาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการ
บรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการ
เงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิ
ดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชรีบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบริษัท การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีส่ าคญั  ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ ด าเนินการบนพื้นฐานของข้อเทจ็จรงิอย่างครบถ้วน  
และสม ่าเสมอ 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี  เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรร
เวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้โดยปกตเิป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เติมตามความจ าเป็น 
โดยมกีารก าหนดวาระทีช่ดัเจน น าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วนัท า
การ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ใน
การอ้างองิและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบรษิทัได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาสเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและทนั
ต่อเหตุการณ์  

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกนัก าหนดวาระการ
ประชุมและพจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะได้รบัทราบนโยบายโดยตรง 
เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี ในการลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมเีสียงหน่ึงเสียง ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้มีจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะทีก่รรมการจะลงมตติ้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่
เขา้ร่วมประชุมและ / หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการทุกคนมสีิทธทิี่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขี้อสงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัต้องด าเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และครบถ้วนเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิัท บนัทกึข้อ
คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทัได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้
บนัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้อง โดย
เสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ข้อมูลหรอืเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบรษิทัจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเว้นแต่มี

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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เหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบั
การจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี่ายบรหิารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารทราบถึงผลการ
ประชุม  

3. ค่าตอบแทน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั  และความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละคน โดยอยู่ในรปูของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรอื เงนิเดอืน 
และ โบนสั   

บรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยเป็น
อตัราทีแ่ข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คุีณภาพไว้ ผู้บรหิารที่ได้รบัมอบหมาย
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความเหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้  

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้กีย่วขอ้ง ในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการ  ผูบ้รหิาร เป็นต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ืองและจดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการโรงงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และส่งเสรมิใหม้กีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองรายคณะ ประเมนิเป็นชุดย่อย 
และประเมนิเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลในการบรหิาร
น าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการแบบรายคณะและกรรมการชุดย่อยรายคณะ ได้ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 
- โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ  

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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- โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัข้อจะมขี้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะน าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลี่ยเป็น
คะแนนของกรรมการทัง้ชุด  

6. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงนิรางวลัจูงใจที่เหมาะสม โดยใช้แบบฟอร์มประเมนิผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิาร เพื่อใหไ้ดผู้บ้รหิารทีม่คีวามรู้
ความสามารถเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้แีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร 

2) คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาก าหนดความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลอืกผู้บรหิารที่มคุีณสมบตัิตามที่ก าหนด และสามารถสบืทอดในแต่
ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดับ
ความสามารถทีต่้องการในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นประจ า และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ทราบปีละ 1 ครัง้ 

8.  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

o กรรมการอิสระ 

  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยก าหนด
คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระดงัน้ี 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนกังาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ าหรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของ
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่ง
มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยหรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานที่ปรกึษา
ที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั
ทัง้น้ี กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจง้
พรอ้มกบัการรายงานขอ้มลูประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) 
และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

o คณะกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าที่คดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัโดยใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของแต่ละกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ
ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บรหิารของบรษิทัร่วมกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่มคุีณวุฒ ิ
ประสบการณ์ ศกัยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมอืในการพจิารณาคุณสมบตัิ ซึ่งจะให้
ความส าคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจ า เป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

1) มคุีณสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด 
หลกัทรพัย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ
เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
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3) มคุีณลกัษณะทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บรษิทัปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty)
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกรรมการที่ได้รบัการ
แต่งตัง้จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้
นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม
โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม
กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต า 
แหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลา
ออกไปถงึบรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด้ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจ
เลอืกบุคคลซึง่มคุีณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนและมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

o กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดกูจิการอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละราย
ต้องเป็นกรรมการอสิระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจในการ

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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ด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นกรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 
เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมคุีณสมบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดว่าด้วย
คุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นผูม้คีวามรู้ความเข้าใจหรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิที่เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 

o คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หน่ึงของกรรมการทัง้คณะ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงมี
ความรูด้า้นบรรษทัภบิาล มคีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนการสรรหา
และคดัเลอืกบุคคลผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 

o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการบรษิทัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสี่ยงในระดบัต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจดัการ
ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานดา้นการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององค์กรได้น า ระบบการบรหิารความเสี่ยงไปปฏิบตัิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิขององค์กรอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบไปดว้ย กรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน และผู้บรหิารระดบัสูง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

o ผู้บริหาร 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที ่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล และจะต้องไดร้บัการ 
อนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั/หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนคดัเลอืกบุคคลที่มคุีณสมบตัิและความสามารถ ที่จะสมควรได้รบัต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิของ
บรษิทั เขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ ทัง้น้ี การแต่งตัง้หวัหน้าหรอืผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานด้านการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 

 

 
 

 

หมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 


