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บทนา
บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท ”) ได้ตระหนักและให้
ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะทาให้เกิดความ
เชื่อมันกั
่ บทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การดาเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมี
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิทส่ี อดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ อี ยู่แล้ว ให้มี
ความเป็ นระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน และได้มกี ารสื่อสารให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั
ทราบและถือปฏิบตั ิอย่างต่ อเนื่อง อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (The Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors)
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หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าทีแ่ ทน
ตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั จึงควรส่งเสริมให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุ นใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษทั การได้รบั
ข่าวสาร ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่ อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การ
ก าหนดหรือ แก้ไ ขข้อ บัง คับ และหนัง สือ บริค ณห์สนธิ การลดทุ น หรือ เพิ่ม ทุ น และการอนุ ม ัติร ายการพิเ ศษ
ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่ างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผูถ้ อื หุ้น
1.1. บริษัท ดูแลและสนับสนุ นให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท เป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดทุกครัง้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.3. มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัด โอกาสของผู้ถอื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทั
1.4. บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
1.5. บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ล่วงหน้ า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ในส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ์
1.6. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.7. ก่อนวันประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกีย่ วกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อ มทัง้ ประกาศหลัก เกณฑ์ และระบุ ข นั ้ ตอนที่ช ัด เจนไว้ใ นเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
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2. การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1. บริษัทสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุม
สามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2
ชัวโมง
่
และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก
2.3. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ ค าถามในวาระต่ า งๆ อย่ า งอิสระ ก่ อ นการลงมติในวาระใดๆ ทัง้ นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บริหารทีเ่ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุม รวมทัง้ จะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
ประธานทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
2.4. ในการประชุมเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ได้ทลี ะคน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกผูแ้ ทนทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ามาทาหน้าทีก่ รรมการ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้
อย่างแท้จริง
2.5. บริษทั จัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การประชุมผูถ้ ือหุ้น
3.1. บริษัท ได้จ ัด ให้มีก ารบัน ทึก รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น โดยมีการบัน ทึก การชี้แ จงขัน้ ตอนการ
ลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื
หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม
3.2. บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษทั ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั
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4 | ห น้ า

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ควร
ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี ่ ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รบั การ
ชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้ อย 28 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและ
ก่อนเริม่ การประชุม
1.3. บริษั ท จัด ท าหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม เป็ นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษสาหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้ อย
2.1. บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ อื
หุ้นส่วนน้ อย โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อ
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รบั กา ร
เสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซต์
ของบริษทั ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษทั จะกลันกรองระเบี
่
ยบวาระทีจ่ ะเป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
2.2. รวมทัง้ มีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ วาระการประชุมในทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1. บริษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่นื ในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย โดยบริษทั ได้
กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ นคาสังที
่ เ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ได้เผยแพร่และกาหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายใน และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูล
ภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ว่า
จะเป็ นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
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ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างน้อย 3 วัน
3.2. บริษทั ได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่กี รรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท ราบเพื่อ เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะต่อไป และให้เลขานุ การบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
3.3. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของ
บริษทั ไปใช้ หรือนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การ
พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1. บริษทั ได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
4.2. โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ สี ่ว นได้เสียในเรื่องนัน้ จะต้องรายงานให้บริษทั ทราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ รวมทัง้ ได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ น
ได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อ งใดไม่มีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
5. การทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ และข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสัง่ หรือ ข้อ ก าหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยง
กันของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษทั มีนโยบาย
ในการทารายการระหว่างกันดังนี้
ในกรณีท่เี ป็ นรายการทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษทั ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว
ซึ่ง ได้ ร ับ การพิจ ารณาและให้ค วามเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นหลักการ และฝ่ ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก
รายการดัง กล่ า วนั น้ มีข้อ ตกลงทางการค้า ในลัก ษณะเดีย วกับ ที่วิญ ญู ช นจะพึง กระท า กับ คู่ ส ัญ ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ของบริษทั หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยให้คณะกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียงดออกเสียงใน
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วาระดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ บ ริษัท จะจัด ท ารายงานสรุ ป การท าธุร กรรมรายการระหว่า งกัน เพื่อ รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
โดยรายการทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ จะต้องเป็ นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการหรือเป็ นรายการทางการค้าซึง่ ธุรกิจโดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะเดียวกับบริษทั กระทาเพื่อสนับสนุน
รายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็ นรายการทีม่ เี งื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ น
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ซง่ึ รวมถึงเงื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไข ดังนี้
– ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
– ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท แสดงได้ว่าเป็ นราคาและเงื่ อนไขที่ผู้ประกอบธุร กิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้
บริษัท จะจัดให้มผี ู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็ นการทารายการทีบ่ ริษทั ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รบั การดูแ ลจากบริษัทตามสิทธิทมี ่ ีตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ่ วนได้เสียในการสร้างความมันคง
่ ความมังคั
่ งทาง
่
การเงินและความยังยื
่ นของกิจการ
1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้
ถือหุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม
และชุมชน เป็ นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์
ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย สิทธิทางการเมือง
สิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและ
สังคม ตามแนวทางดังต่อไปนี้
: ปฏิบ ัติต่ อ ผู้ถือ หุ้น อย่ า งเท่ า เทีย มกัน รัก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หุ้น และไม่
ผูถ้ อื หุน้
กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมุ่งมันที
่ ่
จะสร้า งความพึงพอใจสูง สุดให้กบั ผู้ถือ หุ้น โดยคานึ งถึง การเจริญเติบโตของ
บริษัท อย่างยังยื
่ น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมันการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
: มีก ารจัด ระบบค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทน และสวัส ดิก ารที่เ ป็ น ธรรมเหมาะสม เช่ น
พนักงาน
เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาปี ประกันสุขภาพ กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ เป็ นต้น และจัดให้มโี ครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดย
ให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ และเป็ นหัวใจสาคัญที่
เกือ้ กูลให้การดาเนินธุรกิจประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนัก งานให้มีค วามก้า วหน้ า มีค วามมัน่ คงในอาชีพ และ
ปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึง สิง่ แวดล้อม พร้อมให้
ความมัน่ ใจในคุ ณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการท างาน รวมทัง้ รัก ษา
สภาพแวดล้อมการทางาน รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
: มุ่งมันสร้
ลูกค้า
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ใน
ระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อ นไขและข้อ ตกลงที่มีต่ อ ลูก ค้า อย่ า งเคร่ ง ครัด มีก ารพัฒ นายกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการให้สู งขึน้ อย่างต่ อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และ
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ยังยื
่ นกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้

:

คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ใน
การดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้ากับคู่
ค้า ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่ างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบตั ิต่อ
เจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์
ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หาก
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ่งมอบ และผู้
ให้บริการ โดยปฏิบตั ติ ามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผู้
ส่งมอบ และการพัฒนาผูส้ ง่ มอบ

คู่แข่ง

ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
อย่ า งเสมอภาคกัน ไม่ กีด กัน ผู้อ่ืนในการเข้า ร่ วมแข่ง ขัน ทางธุร กิจ ไม่ ท าลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดย
ปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ในการติดต่ อทา
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจ
ส่ง ผลต่ อ การกระท าที่ไ ม่เ หมาะสม และขัด แย้ง ต่ อ หลัก การบริหารจัด การที่ดี
รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั

ชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม

:

มีน โยบายในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สัง คม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั ้ง ในด้ า นความปลอดภั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการใช้
ทรัพ ยากรอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ตลอดจนค านึ ง ถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่จ ะมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทั ทุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจัดให้มี
การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมี
ความรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม รวมทัง้ ให้ค วามร่ ว มมือ ใน
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

2. การป้ องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน
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ต่างๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัท และได้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว อีกทัง้ ส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั เพื่อเป็ นการให้ความรู้ และทบทวนข้อมูลเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประกอบด้วย
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
o นโยบายว่าด้วยการรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ 3 ข้อ ซึง่ ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งจาก
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประเมินระดับความเสีย่ งในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อ
นาไปใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันของบริ
่
ษัท ให้สามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผล
2. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกากับดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุป
ได้ ดังนี้
- จัดให้มกี ารฝึกอบรม ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
- จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ เพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
- จัด ให้ ม ีช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อ ร้ อ งเรีย นที่ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ ง่ า ย
หลากหลายช่องทาง และให้ค วามคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยมีการกาหนด
ขัน้ ตอนการดาเนินการไว้เป็ นมาตรฐาน(ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษทั )
3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ติดตามการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้
- กาหนดให้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมินเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
- กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ย ง การก ากับ ดูแ ลกิจ การ และให้ข้อ เสนอแนะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่ นี ยั สาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมอ โดย
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
่ 3 บทบาทของผู
สี ่วอนได้
3. หมวดที
การแจ้
งเบาะแส ม้ หรื
ข้อเสีร้ยองเรียน

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด โดยยึดหลักความเสมอภาคและ
ความยุตธิ รรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กรเป็ นสาคัญ ดังนัน้ พนักงานผู้ ย่นื คาร้องทุกข์และ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับคาร้องทุกข์ทก่ี ระทาไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ แก่บริษทั และพนักงานเป็ น
ส่วนรวม ดังนัน้ พนักงานผูย้ ่นื คาร้องทุกข์ พนักงานผูใ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริงหรือให้พยานหลักฐานใด
เกีย่ วกับการร้องทุกข์ และพนักงานทีเ่ ป็ นผูพ้ จิ ารณาคาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อยุ่งยากประการใดแก่ บริษัทก็ย่อมได้รบั การประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็ นเหตุหรือถือเป็ นเหตุท่จี ะเลิกจ้าง
ลงโทษ หรือดาเนินการใดทีเ่ กิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว โดยบริษทั จะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความ
เป็ นธรรม เพื่อดารงไว้ซง่ึ บรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ดังนี้
1. ทางไปรษณียอ์ เี ล็กทรอนิกส์โดยสามารถส่งข้อมูลถึง คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้ท่ี
Email : auditcommittee@pjw.co.th หรือ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การ
Email : ac-secretary@pjw.co.th เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ พิจารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมบริษทั ต่อไป
2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ บริษทั ปั ญจวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมันใจได้
่
ว่า การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน จะเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทุกขัน้ ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ สาหรับข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จะรักษาไว้เป็ นความลับ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น ทัน เวลา โปร่ ง ใส ผ่ า นช่ อ งทางทีเ่ ข้า ถึง ข้อ มูลได้ง่ า ย มีค วามเท่ า เทีย มกัน และ
น่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ทัง้ การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีส่ าคัญทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการจัดทาเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั
โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลที่ดตี ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานประจาปี
งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถอื หุน้ ข่าวแจ้ง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย ข่า วจากสื่อ สิ่ง พิม พ์ การเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับกรรมการ ผู้บ ริห าร และ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การ
จัดทาประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษทั ได้เข้าร่วมโครงการบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) เพื่อชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับ
ธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ทุกไตรมาสและประจาปี และมีการจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แก่สอ่ื มวลชน นอกจากนี้ยงั ร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการ (Company’s
Visit)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่ างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึง่ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors)
หลักการ : - คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่สี ามารถเอือ้
ประโยชน์ ให้กบั บริษัท โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ มี
บทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ รวมทัง้ การกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ าย
บริหารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั มีความหลากหลายทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และเพศ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ จะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
คน ซึง่ มีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่จานวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารและ/หรือดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการบริหาร)
และกรรมการอิสระจานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ)
ทัง้ นี้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งกาหนด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจด
ทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ
ซึง่ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องไม่เป็ นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการ
บริห ารงานประจา ทัง้ นี้ บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิด ชอบระหว่า งคณะกรรมการบริษัท กับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ทาหน้าที่ในการกาหนด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของ
บริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด โดยประธานกรรมการบริษทั และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิงานด้านการกากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้
กาหนดนโยบายเกีย่ วกับจานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จดทะเบียนได้ไม่
เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่รวมบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่ งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ รวมทัง้ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกีย่ วกับการดาเนินงาน
ของบริษทั อย่างสม่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง
แผนงาน และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
o

การแบ่งแยกหน้ าทีร่ ะหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา

คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแล และการบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารถูกเลือกตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร เป็ น ผู้น าและมีส่ ว นส าคัญ ในการตัด สิน ใจเรื่อ งนโยบายของบริษัท อัน เป็ น ผลมาจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายทางธุร กิจร่วมกับฝ่ ายจัด การ เป็ นผู้นาการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทัง้ นี้ ประธาน
กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการบริษทั ภายใต้กรอบอานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียดอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
o

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

บริษั ท ได้ จ ัด ให้มีน โยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การของบริษัท เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ซึ่ง ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบาย
และการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
และจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มมี ติอนุมตั ิ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาทหน้ าที่
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ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษทั ให้
เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o

จรรยาบรรณธุรกิ จ

คณะกรรมการบริษัท ยึด มัน่ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ที่ถู ก ต้อ งและเป็ น ธรรม โดยมีน โยบายที่จ ะก าหนด
จรรยาบรรณธุ ร กิจ (Code of Conduct) เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อ ให้น ามาใช้แ ละเผยแพร่ ใ ห้แ ก่ ก รรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยทีจ่ รรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั งิ าน ที่
ทุกคนพึงปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ น
ความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ติ ่อ
พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
o

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า การ
ตัด สิน ใจใดๆ ในการดาเนิ น กิจ กรรมทางธุร กิจ จะต้องทาเพื่อผลประโยชน์ สูง สุด ของบริษัทเท่ านัน้ และควร
หลีกเลีย่ งการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวน
และเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ ท่ขี ดั กันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้ทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับ
รายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทารายการให้
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ สานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับ
โอน รวมทัง้ ห้า มมิให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารหรือ หน่ ว ยงานที่ได้ร ับ ทราบข้อ มูลภายในเปิ ด เผยข้อ มูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่ว ง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
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o

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ าย
จัดการในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวไหล
ั่
สูญหายหรือ
จากการทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริษัทจึงได้กาหนด
ภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สนิ ทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ผูต้ ดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่ ่ ายบริหารจัดให้มขี น้ึ รวมทัง้ ได้จดั ทาและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการจัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่
ผิดปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
ความมันใจว่
่ าระบบทีว่ างไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ครบถ้วน และสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง
o

การบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสาคัญ ในด้า นการบริห ารความเสี่ย ง และเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบก าหนด
นโยบายบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งขององค์กร เพื่อจัดการ
ความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ โดยปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หาก
มีความเสีย่ งใดทีจ่ ะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จะต้องมี
มาตรการในการบริหารความเสีย่ งเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่
ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การ
ปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการ
ป้ องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการป้ องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะ
เกิด ขึ้น และในทางกลับ กัน การดาเนิ น การอย่า งเป็ น ระบบดังกล่า วข้า งต้น จะส่ง ผลให้บริษัทสามารถได้รบั
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
o

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มกี ารจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและ
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ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญของบริษทั อย่างโปร่งใสและ
เพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีส่ าคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
และสม่าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น
โดยมีการกาหนดวาระทีช่ ดั เจน นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทา
การ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมี
เหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ใน
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทั ได้จ ัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทัน
ต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติข อง
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทได้กาหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ
ขณะทีก่ รรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะ
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริหารของ
บริษทั ต้องดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีท่กี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ปี ระชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุ การบริษัท บันทึกข้อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดย
เสนอให้ทป่ี ระชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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เหตุ จ าเป็ น ซึ่ง จะแจ้ง เป็ น การล่ วงหน้ า ก่ อ นการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือ เป็ น นโยบายให้
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกีย่ วกับ
การจัดการทีอ่ ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบถึงผลการ
ประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับทีเ่ หมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พจิ ารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทัง้ เสนอหลักการและจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารราอนุมตั ิต่อไป
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ ที่มา
ประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั และความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกาหนดตามโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของบริษัท โดยเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บ ริหารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความ
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
4. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึ ก อบรมและการให้ความรู้แ ก่
กรรมการผูเ้ กีย่ วข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องและจัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการโรงงาน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และส่งเสริมให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
และในกรณี ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัด ให้มีเ อกสารและข้อ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองรายคณะ ประเมินเป็ นชุดย่อย
และประเมินเป็ นรายบุคคล ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา และใช้เป็ นข้อมูลในการบริหาร
นาไปปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแบบรายคณะและกรรมการชุดย่อยรายคณะ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ
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โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาคะแนนเหล่านัน้ มาหาค่าเฉลี่ยเป็ น
คะแนนของกรรมการทัง้ ชุด
-

6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจทีเ่ หมาะสม โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งงาน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหาร เพื่อให้ได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร
2) คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ตาแหน่ งงาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่กาหนด และสามารถสืบทอดในแต่
ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ประเมิน การปฏิบ ัติง านและความรู้ ของผู้บ ริห ารที่มีร ะดับ
ความสามารถทีต่ อ้ งการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประจา และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้
8. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
o

กรรมการอิ สระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยกาหนด
คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผู้ทเ่ี กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจาหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อยหรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัตกิ รรมการ ณ สิน้ ปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)
และรายงานประจาปี ของบริษทั
o

คณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั โดยให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และ/หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของแต่ละกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ คี ุณวุฒิ
ประสบการณ์ ศัก ยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็ น เครื่อ งมือ ในการพิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ซึ่ง จะให้
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ความสาคัญ ต่ อ ผู้มีท ัก ษะและประสบการณ์ ท่ีมีค วามจ าเป็ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท และคุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัตสิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และ
เพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั
3) มีคุณลักษณะทีส่ นับสนุ นและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty)
อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และกรรมการทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตา
แหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งได้
เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
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6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
o

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูกจิ การอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทาหน้าทีใ่ นการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละราย
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ย่อยลาดับเดียวกัน
เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีก่ าหนดว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาต้องเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมี
ความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
o

o

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลือ
คณะกรรมการบริษทั ดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ ใจว่าฝ่ ายจัดการ
ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง
จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
o

ผูบ้ ริหาร

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสรรหาผูบ้ ริหารโดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท /หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติและความสามารถ ที่จะสมควรได้รบั ตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยการแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูบ้ รรจุและแต่งตัง้ บุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
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บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั เข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ หัวหน้าหรือผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานด้านการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน
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