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บทน า 
 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)    ได้ตระหนักและให้
ความส าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะท าใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมคีวามเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี   โดยมี
หลกัการและแนวทางปฏบิตัิทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และขอ้แนะน าของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพือ่ยกระดบัการด าเนินการทีม่อียูแ่ลว้ ใหม้ี
ความเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน และไดม้กีารสื่อสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัไดร้บั
ทราบและถือปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างแท้จรงิ     
โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders) 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หมวดที ่3 การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

หมวดที ่4  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

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

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหน้าทีแ่ทน
ตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควรสง่เสรมิใหผู้ถ้อื
หุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั ไดแ้ก่  การซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งในก าไรของบรษิทั การไดร้บั
ขา่วสาร  ขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่แต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน  และการอนุมตัิรายการพิเศษ  
ตลอดจนการซกัถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ข้ อความ
เหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้    

1. การจดัการประชมุผู้ถือหุ้น 
1.1. บรษิทัดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน

สถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 
1.2. บรษิทัได้มอบหมายให้ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลกัทรพัย์ของบรษิทั เป็นผู้ด าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผูถ้อืหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ี
เวลาศกึษาขอ้มลูลว่งหน้าก่อนการประชุมไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ หรอืเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดทุกครัง้  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนั
ประชมุ โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

1.3. มกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมโดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุ้นหรอืในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม  และละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของ
บรษิทั 

1.4. บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้รว่มประชมุของผูถ้อืหุน้  

1.5. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดอืนตุลาคม 
ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุข ัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pjw.co.th   ในส่วนของ
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึง
แบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

1.7. ก่อนวนัประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถสง่ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเกีย่วกบัวาระการ
ประชุมไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม  โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุข ัน้ตอนที่ช ัดเ จนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pjw.co.th  ในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ ์

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
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2. การด าเนินการในวนัประชมุผู้ถือหุ้น 

2.1. บรษิทัสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีเขา้
รว่มประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2. บรษิทัใช้ระบบบาร์โคด้ (Barcode) ในการลงทะเบยีนและนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ย า  และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 
ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณาวาระสุดทา้ย และมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัคอยดแูลตอ้นรบัและใหค้วามสะดวก  

2.3. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอื
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ  ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้น้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม รวมทัง้จะมกีารบนัทกึ
ประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้  
ประธานทีป่ระชมุควรจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม  

2.4. ในการประชมุเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ไดท้ลีะคน ซึ่งผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะเลอืกผูแ้ทนทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มาท าหน้าทีก่รรมการ
เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้น
อยา่งแทจ้รงิ 

2.5. บรษิทัจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

3. การจดัท ารายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผู้ถือหุ้น 

3.1. บริษัท ได้จดัให้มกีารบนัทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมกีารบนัทึกการชี้แจงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม  บนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถ้อื
หุน้เหน็ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีง รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชมุ 

3.2. บรษิทัจะแจง้รายงานสรปุผลการลงมตผิา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบรษิทัภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชมุ หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป  และจะ
จดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทัง้
เผยแพรร่ายงานการประชมุบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
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หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิควร
ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการ
ชดเชย 

1. การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทั ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทั  อย่างน้อย 28 วนั 
ก่อนวนันดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2. บรษิทัแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ข ัน้ตอนการออกเสียงลงมติ  
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น   โดยระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและ
ก่อนเริม่การประชมุ 

1.3. บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษส าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิ 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถ้อื
หุน้ส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มลู
รายละเอียดเพื่อประกอบการพจิารณา และ/หรอื คุณสมบตัิและการให้ความยนิยอมของผูไ้ด้รบัการ
เสนอชือ่ ระหวา่งเดอืน ตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม ของทกุปี โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุข ัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเว็บไซต์
ของบรษิทั ในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยบรษิทัจะกลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จรงิ และคดัสรรบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและก าหนดในระเบยีบวาระการประชมุต่อไป  

2.2. รวมทัง้มนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่วาระการประชุมในทีป่ระชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เพือ่ให้
ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ   

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

3.1. บรษิทัมกีารก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดั เพือ่ป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มลูภายใน
ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ  เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยบรษิทัได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาขอ้มูลภายในของบรษิัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่และก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูล
ภายใน และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูล
ภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ขอ้มลูภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ไมว่่า
จะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดอืน 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั  
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ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
อยา่งน้อย 3 วนั 

3.2. บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์อง
บรษิทั และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ .ศ.2535 และตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณีทีก่รรมการ หรอืผูบ้รหิารมกีารซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิทั ต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลนิุตภิาวะตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและ
ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

3.3. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มลูภายในของ
บรษิทัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้ง การ
พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1. บรษิทัไดย้ดึหลกัการในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั และไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเรื่อง
การมสี่วนไดเ้สยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่างบ
รษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง  

4.2. โดยเมือ่เกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้จะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบโดยทนัท ีและไมร่่วม
พจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื่องนัน้ๆ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อมใิหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารที่มสี่วน
ไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ บรษิทัจะปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง
กนัของบรษิทั ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ โดยบรษิทั มนีโยบาย
ในการท ารายการระหวา่งกนัดงัน้ี  

ในกรณีที่เป็นรายการทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at arms’ length) บรษิทัไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักลา่ว 
ซึ่งได้ร ับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ และฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หาก
รายการดังกล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท า กับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ของบรษิทั หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยใหค้ณะกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีงดออกเสยีงใน
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วาระดงักล่าว ทัง้น้ีบริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในทกุไตรมาส  

 โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทั กระท าเป็นปกติ
เพือ่ประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั กระท าเพือ่สนบัสนุน
รายการธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยรายการดงักลา่วจะตอ้งเป็นรายการทีม่เีงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็น
ธรรมและไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึง่รวมถงึเงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไข ดงัน้ี  

– ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทั ไดร้บัหรอืใหก้บับคุคลทัว่ไป  
– ราคาและเงือ่นไขทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป  
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านอง
เดยีวกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป  

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้
บรษิทั จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ แลว้แต่กรณี เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไมเ่ป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบรษิทั กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทั ไดค้ านึงถงึประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทกุราย  
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หมวดท่ี 3   บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลกัการ :  ผู้มสี่วนได้เสียควรได้รบัการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มกีระบวนการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมัน่คง ความมัง่คัง่ทาง
การเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไมว่่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้
ถอืหุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เชน่ เจา้หนี้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ภาครฐั สงัคม 
และชมุชน เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีา่การสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ี 

นอกจากนี้ ในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย สทิธทิางการเมอืง 
สทิธมินุษยชนสากล การไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา และใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้อืหุน้ : ปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมุง่มัน่ที่
จะสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กบัผู้ถือหุ้น  โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของ
บริษัท อย่างยัง่ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทัง้ยดึมัน่การด าเนินธรุกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

พนกังาน : บรษิทัมนีโยบายการจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม ทัง้ใน
ระยะสัน้ทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี สอดคลอ้งกบัการ
จ่ายผลตอบแทนของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มกีารส ารวจการจ่ายค่าจา้ง
และผลตอบแทนของพนกังานทกุระดบักบัองคก์รภายนอก และในระยะยาวมกีาร
วดัผลการปฏบิตังิานและศกัยภาพของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบรษิทัจะจ่าย
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู รวมทัง้จดัให้
มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทน
ต าแหน่งงานของบรษิทั (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว 
บรษิทัไดม้กีารดแูลในเรื่องสวสัดกิารต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม โดยมี
การทบทวนการจดัสวสัดกิารต่างๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคล้องกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยง
ชพีใหก้บัพนกังาน โดยใหถ้อืว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าอย่างยิง่ 
และเป็นหวัใจส าคญัทีเ่กื้อกูลใหก้ารด าเนินธุรกจิประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ดงันัน้บริษัทจึงมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
ส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม้คีวามกา้วหน้า  มคีวาม
มัน่คงในอาชีพ และปฏิบตัิงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัยและค า นึงถึง
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
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ท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างาน รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาคกนั 

ลกูคา้ : มุง่มัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสนิค้า/บรกิารที่ดี มคีุณภาพ ความปลอดภยั ใน
ระดบัราคาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว ้รวมทัง้ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั   มีการพฒันายกระดบั
มาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รกัษาสมัพนัธภาพที่ด ีและ
ยัง่ยืนกบัลูกค้าอย่างจรงิจงั สม ่าเสมอ  รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คูค่า้และเจา้หนี้ : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื่อสตัย์ใน
การด าเนินธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏบิตัติาม
กฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั  และมจีรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่
ค้า ตลอดจนการปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครดั  และมกีารปฏิบตัิต่อ
เจา้หน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถงึการช าระคนืตามก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรพัย์
ค ้าประกนั และเงือ่นไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคูค่า้ และเจา้หนี้ลว่งหน้า หาก
ไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผูข้าย ผูส้่งมอบ และผู้
ใหบ้รกิาร โดยปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซื้อจดัจา้ง การประเมนิผู้
สง่มอบ และการพฒันาผูส้ง่มอบ 

คูแ่ขง่  ปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการคา้ และยดึถอืกตกิาของการแข่งขนัที่ดี
อย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกนัผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลาย
ชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้า้ยป้ายส ีและโจมตคีู่แขง่โดย
ปราศจากมลูความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใด ๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรมต่อการแขง่ขนั  

ภาครฐั  ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถงึความซื่อสตัย์สุจรติในการตดิต่อท า
ธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั เพือ่หลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจ
ส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม  และขดัแย้งต่อหลกัการบริหารจดัการที่ดี 
รวมทัง้ต่อตา้นการใหส้นิบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก 
หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั 

ชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ทัง้ ในด้านความปลอดภัย  คุณภาพชีวิต  และการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิตระหนกัถงึคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคม สง่เสรมิการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ 
ของบรษิทัจะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกจิของบริษทัทุก

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
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อย่างถูกต้องและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจดัใหม้ี
การฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกและมี
ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้ให้ความร่วมมือใน
กจิกรรมต่างๆ กบัชมุชนทีบ่รษิทัด าเนินธรุกจิอยูต่ามสมควร 

2. การป้องกนั และต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมมีาตรการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ และไดก้ าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกจิ  ให้
ความส าคญักบัความโปรง่ใส และค านึงถงึความซื่อสตัยส์จุรติในการตดิต่อท าธรุกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการ
ที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัท และได้มกีารก าหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระท าความผดิดงักล่าว  อีกทัง้ส่งเสรมิให้
พนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ โดยการจดัสัมมนาและอบรมเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการ
ทจุรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั เพือ่เป็นการใหค้วามรู ้และทบทวนขอ้มลูเกีย่วกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  

มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ประกอบดว้ย 

o นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  
o นโยบายวา่ดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 

o นโยบายวา่ดว้ยการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

o นโยบายวา่ดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและติดตามการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิการทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบเุหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจาก
การทุจรติคอร์รปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อ
น าไปใช้ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั ให้สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

2. แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุป
ได ้ดงัน้ี 

  -  จดัใหม้กีารฝึกอบรม ผูบ้รหิารและพนกังาน เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการ 

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั
เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 -  จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่ 
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
หลากหลายช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน โดยมกีารก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินการไว้เป็นมาตรฐาน(ให้ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั) 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 



บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)      

10 | ห น้ า  

 
หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 

3. แนวทางในการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ตดิตามการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

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

 -  ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิาร
ความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่นียัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

 - ก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่อยา่งสม ่าเสมอ โดย 

น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

บรษิทัมนีโยบายในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสการกระท าความผดิ โดยยดึหลกัความเสมอภาคและ
ความยุตธิรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสมัพนัธ์อนัดภีายในองค์กรเป็นส าคญั ดงันัน้พนักงานผูย้ื่นค ารอ้งทุกขแ์ละ
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัค ารอ้งทุกข์ทีก่ระท าไปโดยสุจรติใจย่อมก่อใหเ้กดิประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่บรษิทั และพนกังานเป็น
ส่วนรวม ดงันัน้ พนกังานผูย้ื่นค ารอ้งทุกข ์ พนกังานผูใ้หถ้อ้ยค า ใหข้อ้มลู ใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืใหพ้ยานหลกัฐานใด
เกีย่วกบัการรอ้งทกุข ์และพนกังานทีเ่ป็นผูพ้จิารณาค ารอ้งทกุข ์เมือ่ไดก้ระท าไปโดยสจุรติใจ แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กดิ
ขอ้ยุ่งยากประการใดแก่บรษิทัก็ย่อมได้รบัการประกนัจากบรษิัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรอืถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง 
ลงโทษ หรอืด าเนินการใดทีเ่กดิผลรา้ยต่อพนกังานดงักล่าว โดยบรษิทัจะใหก้ารเอาใจใส่และพจิารณาดว้ยความ
เป็นธรรม  เพือ่ด ารงไวซ้ึง่บรรยากาศการแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ี

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  
ดงัน้ี 

1. ทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสโ์ดยสามารถสง่ขอ้มลูถงึ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดท้ี ่           
Email : info@taxspecialist.co.th หรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   
Email : ac-secretary@pjw.co.th เพือ่น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ พจิารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมบรษิทัต่อไป 

2. ทางไปรษณีย ์โดยส่งจดหมายมาที ่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  บรษิทั ปัญจวฒันา
พลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่28 หมู่ 2  ถนนพระราม 2  ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

ทัง้น้ี การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ควรใชถ้้อยค าสุภาพ ระบุความจรงิหรอืพฤตกิารณ์ใหช้ดัเจน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนสามารถมัน่ใจได้ว่า   การพจิารณาแจง้เบาะแสหรือข้อ
รอ้งเรยีน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ทกุขัน้ตอนจะอยูภ่ายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ  ส าหรบัขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจะรกัษาไวเ้ป็นความลบั 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
โปร่งใส ทัง้การรายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทั  
โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสือ่การเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทัมกีารจดัท าเว็บไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถเข้าถงึขอ้มูลของบรษิัท 
โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลที่ดตีามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของตลาด
หลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ การเปิดเผยขอ้มลูรายงานประจ าปี 
งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลและจรยิธรรมธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ การประชุมผูถ้อืหุน้ ข่าวแจง้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และ
โครงสรา้งกลุม่ธรุกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพือ่เป็นช่องทางในการตดิต่อ ใหข้อ้มลูขา่วสาร ไดแ้ก่ การ
จดัท าประชมุนกัวเิคราะหแ์ละแถลงขา่วผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บรษิทัไดเ้ขา้รว่มโครงการบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เพือ่ชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบั
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัททุกไตรมาส  จ านวน 4 ครัง้/ปี และมีการจดัท าจดหมายข่าวรายงานผล
ประกอบการใหแ้ก่สื่อมวลชน นอกจากน้ียงัร่วมกจิกรรมกบัตลาดสง่เสรมิผูล้งทุนไทย จดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการ 
(Company’s Visit)  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถ้วนเพยีงพอในงบ
การเงนิ ซึง่ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการ
เงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
หลกัการ :    -   คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  

- คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีส่ามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบับริษัท  โดยเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มี
บทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ตลอดจนด าเนินกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัย์
สุจรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากบัดูแลให้การบรหิารจดัการของฝ่าย
บรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะท าใหเ้กดิการถ่วงดลุในการออกเสยีง
ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ และมคีณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 
คน ซึง่มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวน 1 ทา่น  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นตัวแทนของผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่จ านวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารและ/หรอืด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรหิาร)   
และกรรมการอสิระจ านวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ)   
ทัง้น้ี จ านวนกรรมการอิสระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดไว้ให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    ซึ่งก าหนด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอสิระแต่ละท่านไวท้่านละไม่เกนิ  9 ปี ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ กรรมการอสิระเหล่านัน้อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่มคีวามเหมาะสม 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง อยา่งไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ 

ซึง่คณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารต้องไม่เป็นบุคคล
เดยีวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการ
บริหารงานประจ า ทัง้น้ี บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กบั
ผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนด
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นโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บรหิารท าหน้าที่บรหิารงานของ
บรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด  โดยประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เป็นบคุคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการอย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั ได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่
เกิน 5 บรษิทั และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอื่นไดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั โดยไมร่วมบรษิทัยอ่ย ทัง้น้ีตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏบิตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ รวมทัง้หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นๆ ตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีพ่จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ  กลยทุธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง 

แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่
ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

o การแบง่แยกหน้าทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแบ่งอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแล และการบรหิารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่
บรหิารถูกเลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่ประธานกรรมการไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบั  ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าและมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ที่ได้พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเหน็อย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทัง้น้ี ประธาน
กรรมการไมไ่ดร้ว่มบรหิารงานปกตปิระจ าวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธรุกจิของฝ่ายจดัการ
ผ่านทางประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการบริ
หารจดัการบรษิทัภายใตก้รอบอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอยีดอ านาจหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

o นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั  ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้น้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบาย
และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บรษิทัมกีารสื่อสารใหทุ้กคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหถ้กูตอ้งตรงกนั เพือ่สง่เสรมิใหท้กุคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

และจากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2556   ไดม้มีตอินุมตัิ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ เพื่อมบีทบาทหน้าที่ 
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สง่เสรมิ ศกึษา ปรบัปรงุ ประเมนิ และทบทวน หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมธรุกจิ ของบรษิทัให้
เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

o จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏบิตัิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  มี
คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ค านึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ โดยทีจ่รรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึค่านิยม และแนวทางปฏบิตังิาน ที่
ทุกคนพงึปฏบิตัติน และปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย การมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูอนัเป็น
ความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด 

ทรพัยส์นิทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สทิธแิละความเป็นกลางทางการเมอืง การปฏบิตัติ่อ
พนกังาน และความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการทกุคนรบัทราบและยดึปฏบิตัิ
อยา่งเครง่ครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว 

o ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า  การ
ตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้   และควร
หลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งทบทวน
และเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดงักล่าว   และในการพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบั
รายการทีพ่จิารณา ตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณา และไมม่อี านาจอนุมตัใินธรุกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท ารายการให้
พจิารณาถงึความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเงือ่นไข เสมอืนท ารายการกบับคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึ่งหมายรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ เมื่อมี
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ และรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบั
โอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง  และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้น้ีเพือ่เป็นการป้องกนั
ไมใ่หน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 
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o ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และ
ระดบัปฏบิตังิานที่มปีระสทิธภิาพ   ทัง้น้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจต่อฝ่าย
จดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรร
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว ้ ชว่ยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิไมใ่หร้ ัว่ไหล สญูหายหรอื
จากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏบิตัิตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงนิลงทุนของผู้ถอืหุ้น   ดงันั ้นบรษิทัจงึได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏบิตัิงานและผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้สนิทรพัย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
ผูต้ดิตามควบคมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคมุภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัใหม้ขีึน้  รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย และการก ากบัดแูล
การปฏบิตังิาน ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการที่
ผดิปกต ิ  

โดยส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูทางการเงนิ และไมใ่ช่
ขอ้มลูทางการเงนิอย่างสม ่าเสมอ  ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพือ่ให้
ความมัน่ใจว่าระบบทีว่างไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ภายในต่างๆ ขององคก์ร เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
ครบถ้วน และสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง   

o การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รบัผิดชอบก าหนด
นโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งขององคก์ร  เพือ่จดัการ
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได้  โดยปัจจุบนับรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามนโยบายที่ไดก้ าหนดไว ้โดยมหีลกัการก าหนดว่า หาก
มคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกจิไมใ่หบ้รรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแลว้  บรษิทัจะตอ้งมี
มาตรการในการบรหิารความเสี่ยงเหล่าน้ี พร้อมกบัส่งเสรมิและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการท างานที่
ตระหนักถึงความส าคญัของความเสี่ยง ท าความเขา้ใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข อาท ิการ
ปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใชเ้ครื่องมอืเพือ่ช่วยในการ
ป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกนัและลดความสูญเสยีที่อาจจะ
เกิดขึ้น และในทางกลบักนั การด าเนินการอย่างเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รบั
ประโยชน์จากโอกาสทางธรุกจิใหม ่ๆ ทีจ่ะสรา้งคณุคา่เพิม่ใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

o รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และดแูลใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและ

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  



บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)      

16 | ห น้ า  

 

ถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและ
เพยีงพอ โดยมฝ่ีายบญัชแีละ/หรอืผูส้อบบญัชมีาประชุมรว่มกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการ
บรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการ
เงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิ
ดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบรษิัท  การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีส่ าคญั  ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ ด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้น  
และสม ่าเสมอ 

การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชมุเป็นการลว่งหน้าในแต่ละปี  เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัสรร
เวลาและเขา้ร่วมประชุมได้ โดยปกตเิป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 
โดยมกีารก าหนดวาระทีช่ดัเจน น าสง่เอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 5 วนัท า
การ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพือ่ใชใ้น
การอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาสเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนั
ต่อเหตุการณ์  

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้่วมกนัก าหนดวาระการ
ประชุมและพจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรือ่งต่างๆ เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชมุได ้

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมผีู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง 
เพือ่ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิอง
เสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสียง ซึ่งบรษิทัได้ก าหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะทีก่รรมการจะลงมตติอ้งไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่
เขา้รว่มประชมุและ / หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั  ประธานในทีป่ระชุมจะ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการทุกคนมสีทิธทิี่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัตอ้งด าเนินการตอบขอ้สงสยัดงักลา่วอยา่งรวดเรว็และครบถว้นเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิี่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิทั บนัทกึขอ้
คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชมุ หรอืยืน่หนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู้
บนัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้ง โดย
เสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสบืคน้อ้างองิ โดยปกตคิณะกรรมการบรษิทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเวน้แต่มี
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เหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นอยา่งน้อย 1 ครัง้ต่อปี เพือ่อภปิราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิารทราบถงึผลการประชมุ  

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม  โดยมคีณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร พร้อมทัง้เสนอหลกัการและจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตั ิส าหรบัคา่ตอบแทนกรรมการน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารราอนุมตัิตอ่ไป 

1. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 รูปแบบ คอื 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ที่มา
ประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและโบนัสกรรมการ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั และความ
สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละทา่น 

2. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หน้าที ่เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวมกีารก าหนดตามโครงสรา้ง
ค่าตอบแทนของบริษัท โดยเป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผู้บริหารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บรหิารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึ้น จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามความ
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้  

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้กีย่วขอ้ง ในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กจิการ  ผูบ้รหิาร เป็นตน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ืองและจดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการโรงงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และส่งเสรมิใหม้กีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
และในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธรุกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม ่

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองรายคณะ ประเมนิเป็นชุดย่อย 
และประเมนิเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา และใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิาร
น าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใชแ้บบฟอรม์ประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการแบบรายคณะและกรรมการชดุย่อยรายคณะ ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 
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- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

- การประชมุคณะกรรมการ 

- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยรายคณะ  

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชมุคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัขอ้จะมขีอ้ย่อยใหก้รรมการให้คะแนน และจะน าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลี่ยเป็น
คะแนนของกรรมการทัง้ชดุ  

6. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงนิรางวลัจูงใจทีเ่หมาะสม โดยใชแ้บบฟอร์มประเมนิผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

7. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิาร เพือ่ใหไ้ดผู้บ้รหิารทีม่คีวามรู้
ความสามารถเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้แีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร 

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

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดบั
ความสามารถทีต่อ้งการในการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล 

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

8.  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
o กรรมการอิสระ 

  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยก าหนด
คณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระดงัน้ี 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของ
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ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 
คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ีซึง่
มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระ 

6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ยหรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษา
ทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั
ทัง้น้ี กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเอง อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจง้
พรอ้มกบัการรายงานขอ้มลูประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) 
และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

o คณะกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าที่คดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัโดยใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของแต่ละกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ
ตามสายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง กรรมการ กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัร่วมกนัเสนอรายชื่อบุคคลทีม่คีุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้
ความส าคญัต่อผู้มีทกัษะและประสบการณ์ที่มีความจ า เป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

1) มคีณุสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด 
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หลกัทรพัย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และ
เพิม่มลูคา่ใหแ้ก่บรษิทั 

3) มคีุณลกัษณะทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกจิการ เพือ่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่
บรษิทัปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty)
อุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที ่

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกรรมการทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการ 
ไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ด้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปี หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต า 
แหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนและมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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o กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดูกจิการอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อท าหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละราย
ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และตอ้งไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการ
ด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดว่าด้วย
คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นผู้มคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่น
การสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ รวมถงึการท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

o คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หน่ึงของกรรมการทัง้คณะ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาตอ้งเป็นกรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมี
ความรูด้า้นบรรษทัภบิาล มคีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอสิระตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการสรรหา
และคดัเลอืกบคุคลผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชือ่ใหม้าด ารงต าแหน่ง 

o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อช่วยเหลือ

คณะกรรมการบรษิทัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสี่ยงในระดบัต่างๆ ภายในองคก์ร เพือ่ใหแ้น่ใจว่าฝ่ายจดัการ
ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานดา้นการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององคก์รไดน้ า ระบบการบรหิารความเสี่ยงไปปฏบิตัิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิขององค์กรอย่าง
ครบถว้น โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบไปดว้ย กรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน 

o ผู้บริหาร 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที ่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะตอ้งไดร้บัการ 
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิและความสามารถ  ที่จะสมควรได้รบัต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิของ
บรษิทั เขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ ทัง้น้ี การแต่งตัง้หวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบังานดา้นการตรวจสอบ
และควบคมุภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 

 
 


