บริษัท พลาสติก และหีบห่ อไทย จากัด (มหาชน)
นโยบายการการกากับดูแลกิจการ
(ฉบับที่ 1: เปิ ดเผยไว้ ใน คูม
่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558)
(ฉบับที่ 2: ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 )

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ โดยกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานให้ คามัน่ ว่า จะปฏิบตั ิและดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และคานึงถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดผลสาเร็ จและความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกในสังคม
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน ภายใต้
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกาหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ การ
พัฒนา (OECD) ซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ิของบริ ษัทดังนี ้
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายนี ้จะนาไปใช้ ปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียดและเนื ้อหาค่อนข้ างมากในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับขันตอน
้
และวิธี
ปฏิบตั ิเพื่อทาให้ เกิดผลสาเร็ จ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท คานึงถึงความสาคัญของการคุ้มครองและอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สทิ ธิ์ บริ ษัทได้ จดั ให้ มี
นโยบายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. ส่ งเสริมให้ ผ้ ถู อื หุ้นใช้ สทิ ธิ์
บริ ษัท ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิได้ อย่างเสมอภาค รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดใช้
้
สทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมความเห็นและ ข้ อแนะนาของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ ด้วย
2. อานวยความสะดวกแก่ ผ้ ถู อื หุ้น ให้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริ ษัท ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญและ ลงมติออกเสียงในการประชุม
สามัญประจาปี ของบริษัท ทังนี
้ ้จะมีการขอความคิดเห็นก่อนออกเสียงลงมติ
3. การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
บริ ษัท จะดาเนินการให้ ข้อมูลทังหมดที
้
่สาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทจะจัดให้ มี
ข้ อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า 21 วัน (ทังนี
้ ้ต้ องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ อีกทังบริ
้ ษัท จะต้ องเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวไวใน website บริษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนทีจ่ ะส่งหนังสือเชิญประชุม
4. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและ แสดงความคิดเห็น รวมทังข้
้ อแนะนาต่างๆ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. การปฏิบัติอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนและเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง
Website ของบริ ษัท
2. ขัน้ ตอนการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ หนังสือมอบฉันทะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น ไม่สามารถเข้ าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. การใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
กรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานของบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้ อมูลของบริ ษัทอย่าง
เคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ) โดยจะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อบุคคลอืน่ และต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเรื่ องการซื ้อขาย
หลักทรัพย์
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานของบริ ษัท จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ใน ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ นโยบายของบริ ษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัท จะปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปอย่างเสมอภาคต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า
เจ้ าหนี ้ ภาครัฐ และคูแ่ ข่ง โดยดาเนินการด้ วยความเป็ นธรรมและโปร่งใส และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
1. ผู้ถอื หุ้น
สิทธิและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นเป็ นไปตามนโยบาย หมวดที่ 1 และ 2
2. ลูกค้ า
บริ ษัท มุง่ มัน่ ทีจ่ ะคงไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้ าของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทจะดาเนินการ
อย่างแน่ใจว่า ลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพสูง และบริ การทีด่ ที ี่สดุ และปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเหมาะสม
ภายใต้ การแข่งขันด้ านราคา และสนับสนุนโดยให้ บริ การตามมาตรฐาน และความถูกต้ องของข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการและสินค้ า
3. พนักงาน
พนักงานทุกคนถือว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการเจริ ญเติบโตและเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร บริ ษัทมุง่ มัน่ ในการดาเนินการให้ มีสภาวะแวดล้ อมในการทางานที่ดีรวมถึงให้ ความสาคัญอย่าง
ยิ่งเกี่ยวกับด้ านสุขอนามัย และความปลอดภัย ซึง่ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนด้ วยความเท่าเทียม
รวมถึงจัดให้ มกี ารจ้ างงานทีใ่ ห้ คา่ ตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัท ให้ ความสาคัญในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงมุง่ มัน่ ในการสร้ างสภาวะแวดล้ อมในการทางานที่ดี ซึง่ จะ
สร้ างแรงจูงใจและ ดารงไว้ ซงึ่ พนักงานทีม่ ีการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
4. คู่ค้าและเจ้ าหนี ้
บริ ษัทให้ ความสาคัญแก่คคู่ ้ าและเจ้ าหนี ้ของบริ ษัท โดยสร้ างความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่
ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีความชัดเจน ในการสร้ างความสัมพันธ์ทเี่ ชื่อถือได้ ในระยะยาว บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะมีกฎเกณฑ์
ในการทาสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมกับคูค่ ้ า โดยปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว อย่างเคร่งครัด
รวมทังจั
้ ดหาข้ อมูลทางการเงินทีถ่ กู ต้ องและครบถ้ วนแก่เจ้ าหนี ้ด้ วย

5. ภาครัฐ
บริ ษัท มีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้ อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนทัว่ ไป
และมุงมัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ บริษัทจะมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรม โดยการสนับสนุน
ดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม รวมถึงการส่งเสริ มด้ านวัฒนธรรม
บริ ษัทไม่มีของเสีย จากกระบวรการผลิตใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ส่วนการบาบัด
ของเสีย และสิง่ ปฏิกลู บริ ษัทได้ มี กระบวนการ อย่างมีระบบในการคัดแยก และการกาจัดของเสีย โดยผู้
ชานาญเฉพาะด้ าน เพื่อรักษามลภาวะ ไม่ให้ เกิดผลกระทบ ใดๆต่อชุมชน และสิง่ แวดล้ อม
6. คู่แข่ ง
บริ ษัทจะกระทาการใดๆ ภายใต้ หลักเกณฑ์ โดยคานึงถึงคูแ่ ข่ง ตามหลักปฏิบตั ิที่ดใี นการติดต่อทาง
การค้ า ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาตลาด และการเติบโตเพื่อประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมโดยรวม

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเหมาะสม ครบถ้ วน ทันที ด้ วยความถูกต้ องและโปร่งใส
2. ความสัมพันธ์ กับผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน
เจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทจะติดต่อกับนักลงทุน หรื อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและ
ผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ย บริ ษั ท จะต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม นั ก วิ เคราะห์ อ ย่ า งสม่ า เสมอ โดยผ่ า นช่ อ งทาง
Opportunity Day และการให้ นกั ลงทุนเข้ าเยี่ยมชมเป็ นครัง้ คราว เป็ นกลุ่มหรื อ รายคณะ เพื่อนาเสนอผล
การดาเนินงานของบริ ษัท
3. ข้ อมูลกรรมการ
บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และ คณะกรรมการชุดย่อยไว้ ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1)
4. รายงานทางการเงิน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเป็ นการสะท้ อนถึงสถานะทางการเงินที่แท้ จริ งและผล
การดาเนินงาน ของบริ ษัท โดยจะต้ องยึดหลักความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอของข้ อมูลทางบัญชีใน
การกากับดูแลตามมาตรฐานการบัญชี
5. ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ไว้ ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดง รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการดาเนินการให้ เป็ นไปในลักษณะทีถ่ กู ต้ องตามกฎหมาย และการ
กากับดูแลโดย ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการ จะต้ องแน่ใจว่า มีการกาหนดจรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการที่เหมาะสม
รวมถึง คณะอนุกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และคณะกากับดูแลกิจการ โดยมีการกาหนด กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง ในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องจัดให้ มีการประเมินตนเองเป็ นประจาทุกปี และ
เปิ ดเผยในรายงานประจาปี

