บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(ฉบับปรับปรุง)
บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความ
ยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนักในหน้าที่ มีการดาเนินงานที่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็ นที่เชื่อถือของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
และผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่ม่นั คงและยั่งยืนในอนาคต
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายหรือหลักการในการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
และเป็ นหลักยึดถือในการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
(1) ดาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจนเป็ นที่เชื่อถือและ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
(2) ดาเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ฯ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิ ผล
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดาเนินงานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ดาเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดาเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทัง้ มีการ
ประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(4) ดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็ นที่ตงั้
(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกอันดีงามให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีความประพฤติท่ดี ี ซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินยั และ
มีความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึน้ และ
รูจ้ กั ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียและปฏิบตั ิต่อ
บุคคลเหล่านัน้ ด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมาย
หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีท่ีผมู้ ีส่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
(7) ดาเนินการโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ื อหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสีย และต่อชุมชมสังคมโดย
ส่วนรวมและคานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ย่งั ยืนในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ
(8) ดาเนินการให้ทีมาตรการป้องกันมิให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อนาไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(9) ดาเนินการตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
รวมถึงมาตรการและขัน้ ตอนในการดาเนินการกับผูท้ ่ีกระทาไม่เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ รายงาน
เหตุการณ์ทจุ ริตและคอร์รปั ชันหรือสงสัยว่ามีการทุจริต คอร์รปั ชัน หรือมีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรือมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะ
ได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึน้ รวมทัง้ หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ อีก
เพื่อเป็ นการส่งเสริมและปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันให้กบั พนักงานทุกคนและทุกระดับ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหารทุกคน จะเป็ นแบบอย่างทางด้านจริยธรรมและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาและทบทวนนโยบายหรือหลักการในการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างสม่าเสมอ รวมถึงวางแผนที่จะพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รบั ความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ผลตอบแทนระยะยาวแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกคนสืบไป
บริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั กล่าวเป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญ กับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ จึงได้กาหนดไว้ในนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ และได้กาหนดแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขั้นพืน้ ฐาน อันได้แก่
การซือ้ ขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัท ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิ
ลงคะแนนในเรื่องที่สาคัญของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกาไร เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถื อ หุ้น และเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ ถื อหุ้น ทราบล่ วงหน้าอย่างเพี ยงพอ ครบถ้ว น โดยหนัง สื อ เชิ ญ ประชุมมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด และรายชื่อกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าป ระชุมแทนได้
รวมทัง้ แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม นอกจากนีผ้ ถู้ ือหุน้ ยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ครัง้
ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( https://www.ajplast.co.th/set-news.php ) เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึก
รายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้
ถื อหุ้น ได้แก่สิทธิ ในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรู ปที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนีย้ ังให้
ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลง นโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้ จงวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนินการ
ประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้ แสดง
ความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง และข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละระเบียบ
วาระ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วง หน้าก่อนวันประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญและดูแลให้มีก ารปฏิ บัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่ างเท่าเที ยมกัน และเป็ น ธรรม โดยได้
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้ งรายงานการประชุมครัง้ ก่อน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (One Report) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงที่ตงั้ ของสถานที่ประชุม ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และไม่นอ้ ยกว่า 14 วันในกรณีท่ที ีวาระพิเศษ
(2) ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมก่อนการ
ประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูแ้ ทนได้ซกั ถามก่อนที่จะลงคะแนนในแต่ละมติ
(3) ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระ
ก่อนตัดสินใจ
(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทัง้ หมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามรถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
ได้ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทัง้ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ
และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
(5) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ หลังการ
ประชุมเสร็จสิน้ 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนีย้ งั ได้เผยแพร่ภาพ
ของการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้บนเว็บไซด์อีกด้วย
(6) กาหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุน้ และมีการแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุน้ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสารณชนไปซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท ฯ
ทัง้ นี ้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตาแหน่ง และ
รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทฯ จะนารายงานดังกล่าวรวบรวมเป็ น
ระเบียบวาระแจ้งให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ นประจา

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า หรือส่วน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุน จากผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างกาไรให้กบั บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีช่องทางเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียน ใน
กรณีท่ไี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงินและ
ระบบควบคุมภายในได้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ajplast.co.th)
และบริษัทฯ มีกลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียนซึ่งจะเก็บไว้เป็ น
ความลับ รายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของบริษัทฯ เปิ ดเผยอยู่ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (One Report)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิ ด เผยสารสนเทศเป็ น หนึ่ ง ในหลัก การที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ให้
ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ
ครบถ้วน ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกัน และความโปร่งใส ของการให้ขอ้ มูลแก่ทกุ กลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คอยดูแลให้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซักถาม ซึ่งในการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัทฯ ที่สาคัญมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจ้ ดั การ และจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หวั ข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว
(2) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (One Report) งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้เปิ ดเผยให้กับผูถ้ ือ
หุน้ นัน้ ได้ผ่านการสอบทานในงบการเงินที่เป็ นรายไตรมาส และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผูส้ อบบัญชีท่ีเป็ นงบการเงิน
รายปี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิ
บาล (Good Corporate Governance) ขององค์กรเสมอมา และได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิผถู้ ือหุน้ ในการได้รบั
ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สาหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถ้ ือ -

หุน้ โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท ฯ สอบถาม
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้
(3) นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการให้ความสาคัญให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่
เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และแสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จ ริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ดัง กล่ า วเพื่ อ ให้ผู้ลงทุน และผู้ท่ี เกี่ ยวข้อ งได้รับ ทราบ ทั้ง โดยผ่ า นช่ องทางและสื่อ การเผยแพร่ข้อ มูลต่ างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ มีการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ
(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องมีกรรมการที่เป็ นอิสระทัง้ หมด ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ดังนัน้ การดาเนินการ
และการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่ภายใต้การกากับดูแลอย่างเป็ นกลางของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารและ
กรรมการอิสระ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุล อย่างเพียงพอ คณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลายทางในด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น รวมทั้ง ความหลากหลายทางเพศและอายุ อี ก ทั้ง พิ จ ารณาความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ ทักษะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
(1.2) การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะ
มีการสรรหากรรมการเมื่อครบวาระ และมีรายละเอียดตามองค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (One Report)
(1.3) การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่พิจาณาถึงความหลากหลาย
ทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ และมีรายละเอียดตาม
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (One Report)
(1.4) การรวมหรือแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ทงั้ สองท่านเป็ นตัวแทนจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กลุ่มเดียวกัน โดยมีบทบาท อานาจและหน้าที่ท่ีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร
และการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ

(1.5) เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ท่ีจาเป็ นและเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามมติ
ต่าง ๆ และการรักษาเอกสารข้อมูล รวมถึงเลขานุการบริษัทฯ จะต้องได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูท้ ่ีเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2.1) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการนามาซึ่ง
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นสิง่
ที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ ให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตัง้ ใจ
ที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยได้กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ กากับดูแลฝ่ ายบริหารให้
ดาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย
และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาท
ของผูม้ ีส่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2.2) ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
บริษัทฯ กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้ชดั เจน ในการเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิ ล์มพลาสติกที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการแข่งขันสู่อตุ สาหกรรมระดับโลก และเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นบริษัทที่ทาการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิ ล์ม
พลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็ นคู่คา้ ที่ยุติธรรม มีความเป็ นมืออาชีพ มีผลิตภัณ ฑ์และการบริการที่ดี ส่งเสริมและ
พัฒนาสังคมด้วยการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดี และเน้นการทางานอย่างปลอดภัย พร้อมกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และราคาที่เป็ นธรรม เป็ นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ หุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทาวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว
แผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูน้ าเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ
แสดงความคิดเห็นร่วมกับฝ่ ายบริหารเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่ จะพิจารณาอนุมัติ และได้มีการกาหนด
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยเฉพาะการกาหนดอานาจหน้าที่การดาเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (One Report)
(2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ถื อเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ใ ห้ก รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการ-

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ถึงข้อปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ และในกรณีท่จี าเป็ นต้องทารายการ
เช่นนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
รายการนัน้ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิ และในกรณีท่เี ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังกาหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูล ภายในที่ได้จากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้
ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการป้องกันดังนี ้
 รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ท ราบถึ ง รายการที่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทั้งมีการ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปี ท่ี
ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการทารายการดังกล่าวข้างต้น
 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตาแหน่ง และรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการซือ้ หรือขายหลัก ทรัพย์ภายใน
3 วันทาการต่อ ก.ล.ต. และจะแจ้งให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ นประจา
(2.4) จรรยาบรรณธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความสาคัญเท่า
เทียมและควบคู่ไปกับความสาเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความสาเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสยั ทัศน์ หลักการ และนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งได้กาหนดข้อพึง
ปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติท่ีบริษัทฯ คาดหวัง และยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อ
พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวมบริษัทฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อ
ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะ
ดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
(2.5) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ติดตามผลการควบคุม
ภายในเป็ นอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และ

ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่
ผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจเพียงพอ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีขอ้ บกพร่องของระบบการควบคุ ม
ภายในที่จะมีผลกระทบ อย่างเป็ นสาระสาคัญ และบริษัทฯ มีหน่วยงานทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทฯ ได้
ดาเนินการ ตามแนวทางที่กาหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครัง้ จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม
ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุ ปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีท่ีกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสาคัญในเรื่องที่
กาลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ
(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่
ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เช่น กรรมการ
ที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ รวมถึงสอดคล้องกับผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และการกากับดูแล
นอกจากนีค้ ่าตอบแทนจะต้องสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ีตอ้ งการ ที่พิจารณาจาก ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แล้ว
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร: ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาประกอบ
กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
(5) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

