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1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั ฯ มี ค วามมุ่ ง มันในการสร้ างความยังยืน ให้กับ องค์กร พร้อ มๆ ไปกับ การสร้ า งความเติ บโตทาง
เศรษฐกิจขององค์กร (Economic) ทีรักษาไว้ซึงดุลยภาพด้านสิ งแวดล้อม (Environment) และสังคม (Social)
ดัง นัน การนําหลัก การและแนวปฏิ บ ัติทีกํา หนดไว้ในนโยบายฉบับ นี ไปปฏิ บ ัติจึ ง ถือ เป็ นพัน ธกิ จของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทีจะส่ งเสริ มให้มีการนําไปปฏิบตั ิ
อย่างทัวถึงทังองค์กร
2. ขอบเขต
นโยบายฉบับนีมีขอบเขตครอบคลุมการใช้กบั บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ย่อยสามารถนํานโยบายฉบับนี ไปปรับ
ใช้ให้เข้ากับบริ บททางธุรกิจและกระบวนการบริ หารภายในของแต่ละบริ ษทั บนพืนฐานของภูมิสังคมของ
แต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกัน
3. นิยาม
บริษัทฯ หมายถึง บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง บริ ษทั ย่อยของบริ ษ ทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายฯ หมายถึง นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร

หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ซึ งรวมถึงผูบ้ ริ หารตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พนักงาน หมายถึง พนักงานทีได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือนและรายวันของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน) ไม่ ว่าจะเป็ นการว่าจ้างประจําหรื อชัวคราว หรื อการว่าจ้างด้วย
สัญญาพิเศษ
บุคลากร

หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

4. หลักการ
บริ ษทั ฯ จัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนฉบับนี โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies
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2012) ทีจัดทํา โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปี
(Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017 หรื อ “CG Code”) ที จัด ทํา โดยคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance) ทีจัดทําโดยองค์การเพือความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD) และแนวทาง
การประเมินการกํากับดูแลกิจการของดัชนีความยังยืนระดับสากล มาพิจารณาประกอบการจัดทําตามบริ บท
ทางธุ รกิจของบริ ษทั เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั และสร้างความเชื อมันให้แก่ผูถ้ ื อ
หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยนโยบายฉบับนีมีเนือหาแบ่งออกเป็ น หมวด ได้แก่
หมวดที สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
หมวดที การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
หมวดที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน เพือทําหน้าที
กําหนดนโยบายหลักและเป้ าหมายทีเกียวข้องกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน รวมทังดูแล
ติดตาม และประเมินผลการดําเนิ นการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของการดําเนิ นการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
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หมวดที สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นตามทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้
สิ ทธิของตนตามความเหมาะสม และจะไม่ดาํ เนินการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบัติ
เพือสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี
เรืองทัวไป
1. กํากับดูแลให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ พืนฐานเท่าเทียมกันตามทีกฎหมายกําหนด ซึ งรวมถึง สิ ทธิ ในการ
ได้รับส่ วนแบ่งในกําไรของบริ ษทั อย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ
สําหรับการตัดสิ นใจภายในกําหนดเวลาทีเหมาะสม การอํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมเพือใช้สิทธิออกเสี ยงและเสนอความเห็น/คําแนะนําให้กบั บริ ษทั ในทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กํากับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริ ษทั ถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ ของจํานวนหุ ้นทีออกจําหน่ าย
แล้วทังหมดของบริ ษทั
3. ดูแลให้มีการดํารงสัด ส่ วนของหุ้น สามัญทีถื อโดยผูถ้ ื อหุ ้น รายย่อย (free float) ไม่ น้อยกว่าสัด ส่ วนที
กําหนดโดยกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
4. ไม่สร้างอุปสรรคในการทีผูถ้ ือหุน้ จะติดต่อสื อสารระหว่างกัน
5. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นจะเข้าทําข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มทีในการดูแลมิให้ขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้นนันส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น
รายอืน
6. ละเว้นการกระทําใดๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ซึงเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ
การดําเนินการก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
7. กํากับดูแลให้มีการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ื อหุ ้นให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนวัน
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ื อหุ ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ (ยกเว้นกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและเร่ งด่วน บริ ษทั อาจจัดส่ งและเผยแพร่ หนังสื อ
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เชิญประชุมผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าในระยะเวลาที น้อยกว่าทีระบุไว้ขา้ งต้น แต่ไม่ขดั กับระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนด) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีขอ้ มูลดังต่อไปนี ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
7.1 วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมเป็ นเรื องๆ อย่างชัดเจน รวมทังหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
เข้าร่ วมประชุมและคะแนนเสี ยงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องทีเสนออย่างเพียงพอทีจะให้ผถู ้ ือหุ้นใช้ประกอบการตัดสิ นใจได้
อย่ า งเป็ นอิ ส ระในวาระต่ า งๆ ที คณะกรรมการบริ ษ ัท เสนอให้ พิ จ ารณา เพื อการดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนและของบริ ษทั โดยรวม
7.2 ข้อมูลโดยสรุ ปของกรรมการแต่ละคนทีจะเสนอแต่งตัง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํา งาน จํา นวนบริ ษ ัท ที ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารสรรหา ประเภทของ
กรรมการทีเสนอ รวมถึ งข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมในปี ทีผ่านมาและวันที ได้รับ การแต่ง ตังเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ในครังแรก กรณี ทีเป็ นการเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง เป็ น
ต้น เพือการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ ในวาระการแต่งตังกรรมการ
7.3 ชื อผูส้ อบบัญชี ซึ งจะเสนอแต่ง ตัง บริ ษ ัท ที สัง กัด ประสบการณ์ ค วามสามารถของผูส้ อบบัญชี
รวมถึงความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าบริ การของผูส้ อบบัญชี เพือการพิจารณาของผูถ้ ือหุ้น
ในวาระการแต่งตังผูส้ อบบัญชี
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จํานวนและอัตราเงินปั นผลทีเสนอ
จ่าย พร้อมทังข้อมูลประกอบอืนๆ เพือการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคําถามทีเกียวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริ ษ ทั ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ณ สถานทีทีผูถ้ ือหุ ้นสามารถเดินทางไปร่ วมประชุมได้อย่างสะดวก หรื อจัดการ
ประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายกําหนด
9. จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีทีเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายทีจะเข้าร่ วม
ประชุม เพืออํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงอย่างเต็มที
รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพือให้สามารถดําเนิ นการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติ
มีความถูกต้อง แม่นยํา
10. ส่ ง เสริ ม และสนับสนุ นให้กรรมการบริ ษ ัททุกคนรวมทังผูบ้ ริ ห ารเข้า ร่ ว มประชุ มผูถ้ ื อหุ้น เพือตอบ
ข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้
11. จัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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12. ก่อนเริ มการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานในทีประชุมหรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายชีแจงหลักเกณฑ์ทีใช้
ในการประชุม ขันตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
13. ในระหว่างการประชุม ประธานในทีประชุมหรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งต่อทีประชุม ถึง
ข้อมูลและเหตุผลเพือประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื องทีเสนอ รวมทังแจ้งคะแนนเสี ยงในการผ่าน
มติในแต่ละวาระ
14. จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมทีต้องมีการลงมติ ของ
ทีประชุม เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว
15. จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
16. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตาม
วาระการประชุม
การดําเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
17. เปิ ดเผยมติทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันถัดไปจากวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยแจ้ง
เป็ นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
18. จัดทําและเผยแพร่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการทัวไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน วัน
นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยจะบันทึกมติของทีประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทัง
คะแนนเสี ยงทีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง ว่าเป็ นจํานวนเท่าใดในแต่ละวาระ
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หมวดที การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุกราย จะต้องได้รับการปฏิ บ ตั ิ อย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรมตามสิ ทธิ พืนฐานทีมี อยู่
ดังนัน บริ ษทั จึงมี นโยบายและแนวทางการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เพือหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบ ซึ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ้นโดยรวม รวมทังการมีกระบวนการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
แนวปฏิบัติ
เพือเป็ นการสร้างความมันใจว่าผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิ และได้รับการปกป้ องสิ ท ธิ พืนฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี
การใช้ ข้อมูลภายใน
1. จัดให้มีนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื อขายหลักทรั พย์ เพือให้ขอ้ มูลทีเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลียนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการเปิ ดเผยสู่ สาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
และระเบี ยบที เกี ยวข้อง โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนได้ปฏิ บ ตั ิ เป็ นแนวทาง
เดียวกัน ซึงนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีจดั การกับข้อมูลภายใน ลักษณะของข้อมูลภายในทีต้อง
เปิ ดเผย รวมถึงวิธีการทีใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
2.

จัดให้มีรายชือผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายในซึงเป็ นสมาชิกของคณะทํางานของโครงการทีมีสารสนเทศสําคัญซึง
ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผูเ้ ข้าถึ ง ข้อมูลภายในทุ กคนจะต้องปฏิ บ ัติต ามนโยบายและ
ระเบียบทีเกียวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด

3.

กํา หนดให้ กรรมการ ผู บ้ ริ หาร รวมถึ ง ผูเ้ ข้าถึ ง ข้อ มู ล ภายในทุ ก คน จัดทํา และนํา ส่ ง รายงานการถื อ
หลักทรัพย์และการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาทีกําหนด และให้เลขานุ การบริ ษทั
รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายไตรมาส และรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายในต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริ หารเป็ นรายไตรมาส พร้อมทังระบุช่วงเวลาห้ามซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั กล่าวคือ
( ) ตังแต่วนั ถัดจากวันสิ นสุ ดไตรมาส จนถึ งวันทีบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละ
ไตรมาสเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ( ) ตั งแต่ ว ัน เริ มโครงการที มี ส ารสนเทศสํ า คั ญ ซึ งยัง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ดเผย
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ตลาดหลักทรัพย์จนถึ งวันจบโครงการ และ ( ) หากเป็ นกรณี อืนๆ สํานักเลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งช่วง
ระยะเวลาห้ามการซื อขายหลักทรัพย์เป็ นแต่ละคราวไป
กรณีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารประสงค์จะซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทํารายการต่อ
คณะกรรมการ หรื อผูท้ ีคณะกรรมการมอบหมาย เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย วันทําการก่อนวันเข้าทํา
รายการ
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้อย
4.

เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่วนน้อยเสนอเพิมวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทังให้
เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษ ทั โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์
รวมถึงช่องทางรับเรื อง และช่วงเวลาทีเปิ ดรับเรื อง ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั

5.

จัดให้มีการส่ งหนังสื อมอบฉันทะในรู ป แบบทีผูถ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้
เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้กบั บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุมแทนตนในกรณี ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ได้ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื อกรรมการอิสระอย่างน้อย คนไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม สําหรับเป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเพือแต่งตังให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ น้ ด้วย

6.

ระบุถึงเอกสารหรื อหลักฐาน รวมทังคําแนะนํา ขันตอนในการมอบฉันทะให้ผถู ้ ือหุ้นทราบในหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถจัดเตรี ยมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่ วม
ประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการมอบฉันทะจะกําหนดขึนภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื องใดๆทีจงใจกําหนดขึนเพือให้เกิดความยุ่งยากแก่ผูถ้ ือหุ้นในการ
มอบฉันทะ

7.

กํา กับ ดู แ ลไม่ ใ ห้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที เป็ นผูบ้ ริ ห ารเพิมวาระการประชุม โดยทีไม่ไ ด้แ จ้งเป็ นการล่ วงหน้า ตาม
ขันตอนเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทัวไป

8.

ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแบบหนึ งหุน้ ต่อหนึงเสี ยง

9.

จัด ให้มี น โยบายเกี ยวกับความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เพื อให้ก ารตกลงเข้า ทําธุ รกรรมดังกล่ า วมี
แนวทางที ชัด เจน ผ่านกระบวนการพิจ ารณาอย่า งรอบคอบ มี เ หตุ มี ผลและเป็ นอิ ส ระภายในกรอบ
จริ ยธรรมทีดี เพือประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ
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10. ในการเปิ ดเผยข้อ มู ลกรณี การเข้าทํารายการที เกียวโยงกัน บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับชื อ และ
ความสัม พัน ธ์ข องบุ ค คลที เกี ยวโยงกัน นโยบายการกํา หนดราคา และมูล ค่า ของรายการ รวมทัง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับรายการดังกล่าวให้ผถู้ ือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
11. หากบริ ษทั มีการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ซึงต้องขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะต้องไม่นับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทีมีส่ วนได้เสี ยและบุคคลทีเกียวโยงกัน
ตามประกาศทีเกียวข้องของหน่วยงานกํากับดูแล
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หมวดที 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักการ
บริ ษทั มี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยหลายกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ชุมชนและ
สังคม ภาครัฐ รวมทังสื อมวลชน ซึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริ ษทั ตามสิ ทธิ ทีมีอยู่ตาม
กฎหมายและตามข้อตกลงทีมีอยูก่ บั บริ ษทั อย่างเป็ นธรรม และในกรณีทีมีความเสี ยหายเกิดขึน บริ ษทั จะให้การ
เยียวยาทีเหมาะสมกับทุกฝ่ าย
แนวปฏิบัติ
1. จัดให้มีม าตรการชดเชยในกรณี ที ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที บริ ษทั ละเมิ ดสิ ทธิ ตาม
กฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. เปิ ดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทําความผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการ
อิส ระและกรรมการตรวจสอบ และจัด ให้มีมาตรการในการปกป้ องพนัก งานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสการ
กระทําความผิด
3. จัดให้มีก ระบวนการดําเนิ น การหลังจากได้รับ แจ้งเบาะแส โดยให้มีก ารตรวจสอบข้อมู ล และมีก าร
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
4. จัดให้มีช่องทางสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแจ้งหรื อร้องเรี ยนกรณี ทีถูกละเมิดสิ ทธิ พร้อมให้ขอ้ มูลใน
การติดต่อผูท้ ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
5. กําหนดนโยบายหรื อหลักเกณฑ์หรื อข้อกําหนดทีเกียวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ ดังต่อไปนี
 นโยบายเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 นโยบายการรับของขวัญ
 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยังยืน
 นโยบายด้านการจัดหาอย่างยังยืนและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับคู่คา้ ธุรกิจนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน
 นโยบายการแจ้งเบาะแส
 นโยบายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ งแวดล้อมและพลังงาน
 นโยบายและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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6.

นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน

 นโยบายการป้ องกันการฟอกเงิน และป้ องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
ส่ งเสริ ม การสื อสารและเสริ มสร้ างให้วตั ถุป ระสงค์และเป้ าหมายหลัก ของบริ ษ ัทสะท้อนอยู่ใ นการ
ตัดสิ นใจและในการดําเนินงานของบุคลากรทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

เพือเป็ นการสร้างความมันใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิ ทธิและข้อตกลงทีมีอยูก่ บั บริ ษทั
อย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี
บทบาทต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับการแต่งตังจากผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นตัวแทนในการกํากับดูแลฝ่ ายจัดการให้บริ หารกิจการ
เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม บนพืนฐานของการรักษาไว้ซึงดุลยภาพของสิ งแวดล้อมทีดี
และการดูแลสังคมรอบด้าน เพือการเติบโตอย่างยังยืนขององค์กร โดยมีการกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี
 จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทีมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพือช่วยทํา
หน้าทีดังกล่าว
 จัด ให้มีก ารเปิ ดเผยข้อมูล ที เพีย งพอ โปร่ ง ใส และเชื อถื อได้ ต่ อผูถ้ ื อหุ ้น เพื อประกอบการลงทุ น
ทังรายงานทางด้า นการเงิ น และในเรื องอื นๆ โดยมอบหมายให้ สํา นัก ลงทุน สัม พัน ธ์แ ละสํา นัก
เลขานุการบริ ษทั เป็ นหน่วยงานหลักทีทําหน้าทีติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุนและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บทบาทต่อพนักงาน
บริ ษ ัท เชื อว่า รากฐานธุ รกิ จที เข้มแข็ง เกิ ดจากพนัก งานภายในองค์กรที มี ความรู ้ ความสามารถ และความ
เชียวชาญ ประกอบกับตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน้าทีและคุณค่าของตนเอง หากพนักงานทํางาน
ประสบความสําเร็ จและบรรลุเป้ าหมาย ธุรกิจของบริ ษทั ย่อมสามารถประสบความสําเร็ จและบรรลุเป้ าหมาย
ไปด้วย ซึ งสิ งเหล่านี สามารถเกิดขึนได้ เมือบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อทุกคนด้วยความเคารพและเป็ นธรรม ดังนัน จึงได้
กําหนดแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานไว้ ดังนี
 จัดให้มีจรรยาบรรณธุ รกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ เพือเป็ นมาตรฐานในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ต นในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ภายใต้ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบัง คับ ที เกี ยวข้องของแต่ล ะประเทศ นโยบายและแนวปฏิบ ัติ ข องบริ ษ ัท ตลอดจนมาตรฐาน
จริ ยธรรมสู งสุ ด ในการนี พนักงานทุกคนจะต้องลงนามเพือรับทราบและให้คาํ มันว่าจะยึดถือและ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
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นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน

โดยจรรยาบรรณธุ รกิจ ฉบับปัจจุบนั ได้ระบุถึง
- หลักการดําเนินธุรกิจ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
- การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจแยกเป็ น หมวด ได้แก่ คุณธรรม คุณภาพ บุคลากร และสิ นทรัพย์
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ
- การกํากับดูแลการปฏิบตั ิ ซึงครอบคลุมทังกระบวนการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และบทลงโทษ
 กําหนดนโยบายว่าด้วยการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึงครอบคลุมการบริ หารงานบุคคล และการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค สุ ภาพ ให้เกี ยรติ และให้โอกาสในการทํางานแก่ พนักงานทุก
ระดับ รวมถึงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงาน ในการนี บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางการสื อสาร
ระหว่างประธานคณะผูบ้ ริ หารกับพนักงานผ่านระบบ Intranet เพือเป็ นช่องทางหนึงสําหรับประธาน
คณะผูบ้ ริ ห ารในการสื อสารนโยบาย วิ สั ย ทัศ น์ และเป้ าหมายขององค์ ก รไปยัง พนั ก งาน และ
ในขณะเดียวกันก็เป็ นช่ องทางสําหรับพนักงานในการส่ งข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ย น
ผ่านไปยังประธานคณะผูบ้ ริ หารได้โดยตรงเพือตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยเร็ ว โดยไม่เปิ ดเผยชือผูแ้ จ้ง
เป็ นการทัวไป
 ส่ งเสริ มให้เกิ ด การปฏิ บตั ิต่อกัน ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิ บ ัติแ ละการ
ล่วงละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพส่วนบุคคลทังทางตรงและทางอ้อม
 ส่ งเสริ มโอกาสทีเท่าเทียม ความหลากหลายของบุคลากร และการอยู่ร่วมกัน เพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มี
สภาพแวดล้อมการทํางานทีครอบคลุมความแตกต่างของทีมา การศึกษา เพศหรื ออัตลักษณ์ทางเพศ
รสนิ ยมทางเพศ เชื อชาติ สัญชาติ รู ปแบบการทํางานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่ นอายุ (Generation)
และความทุพพลภาพ รวมทังยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
 ให้ความเคารพในเกียรติและสิ ทธิส่ วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของพนักงานไว้เป็ นความลับ โดยกําหนดตัวบุคคลทีได้สิทธิ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ
ตามความจําเป็ นและสมควร ซึ งเป็ นไปตามที ระบุไว้ใ นจรรยาบรรณธุ รกิ จ และกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล
 ส่ งเสริ มให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ เห็นคุณค่าของพนักงาน และเปิ ดโอกาสพัฒนาความสามารถ
ไปสู่มืออาชีพและได้ทาํ งานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที และส่งเสริ มให้พนักงานทํางานร่ วมกัน
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นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน

 กํา หนดนโยบายด้า นค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ โ ดยมี ห ลัก การพื นฐานว่า ค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการทีกําหนดขึนนันต้องมีเหมาะสมและเทียบเคียงได้กบั ผูป้ ระกอบการอืนในประเทศซึงอยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน และต้องเชื อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายบุคคลซึ งสะท้อนถึ ง
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทังในระยะสันและระยะยาว
 จัดให้มีโครงการการออมเงินระยะยาวเพือวัยเกษียณ หรื อผลตอบแทนพนักงานเพือสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานและรักษาบุคลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาว
บทบาทต่อลูกค้ า
บริ ษ ัท ให้ค วามสําคัญกับ คุณ ภาพและความปลอดภัยในทุกผลิต ภัณ ฑ์และบริ การเป็ นอัน ดับ แรกเสมอมา
พันธสัญญานีมิได้จาํ กัดขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริ ษทั เท่านัน หากครอบคลุมห่ วงโซ่คุณค่าในทุกทีที
บริ ษ ทั ดําเนิ นธุ รกิ จ กล่ าวคือ ตลอดวงจรชี วิต ผลิ ต ภัณฑ์ตงแต่
ั ต้นนําถึง ปลายนํา หรื อตังแต่แ หล่ งทีมาของ
วัตถุดิบไปจนถึงมือผูบ้ ริ โภคทัวโลกด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลและการควบคุมคุณภาพทีเข้มงวด ซึง
สอดคล้อ งตามนโยบายคุณ ภาพ และนโยบายการตรวจสอบย้อ นกลับ สิ น ค้า ของบริ ษ ัท รวมไปถึ ง การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และทุ่มเทกับการวิจยั และพัฒนาในทุกๆ ขันตอนการดําเนิ นงาน ให้มีประสิ ทธิภาพเพือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ทีสอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี บริ ษทั จะต้องทําการ
ขายและการตลาดอย่างรับผิดชอบและซื อสัตย์ ในการนี บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการปฏิบตั ิทีเป็ น
ธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี
 กรณี ทีพบว่าสิ นค้าและบริ การไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด หรื อมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐาน
อันอาจส่ งผลกระทบต่ อความปลอดภัยและความน่ า เชื อถื อของบริ ษทั บุ คลากรทีเกี ยวข้องจะต้อง
ดําเนิ นการแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาเพือทราบและดําเนิ นการแก้ไขหรื อเรี ยกคืนสิ นค้านันทันที โดยการเรี ยก
คืนนันให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อมากกว่ากฎหมายในแต่ละประเทศกําหนด
 ทุกหน่ วยธุ รกิจต้องให้ความสําคัญในการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาข้อร้ องเรี ยน โดยผูบ้ ริ หารจะต้องมี
การทบทวนข้อมูลการจัดการข้อร้องเรี ยนทุกไตรมาส
 บุคลากรทีเกียวข้องมีส่ วนร่ วมในการสื อสารให้ลูกค้าตามช่องทางที ต่าง ๆ ทีเป็ นปัจจุบนั ตระหนักรู ้
และเข้าใจในคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตตลอดห่ วงโซ่ คุณค่าของบริ ษทั ว่ามีคุณภาพ และมีระบบ
การจัดการทียังยืน
 รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพของสิ นค้าต่อสํานักกฎระเบียบอาหารของบริ ษทั

12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)

นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน

 บุคลากรทีเกียวข้องพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่อย่างสมําเสมอ นําเสนอสิ นค้าและบริ การด้วย
ความซือสัตย์ ให้ขอ้ มูลทีถูกต้องครบถ้วนเพือประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกสิ นค้าและ
บริ การ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้เป็ นทียอมรับจากลูกค้า โดยถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
 การส่ งเสริ มการขายและการโฆษณา รวมถึงการดําเนิ นงานสื อสารใด ๆ ในนามของบริ ษทั บุคลากร
ต้อ งไม่ ใ ห้ ข้อ มู ล ที คลาดเคลื อนจากความจริ ง หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจผิ ด จะต้อ งอธิ บ าย
ข้อเท็จจริ งและข้อมูลทีเกียวข้องอย่างซือสัตย์และโปร่ งใส และ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ทีเกียวข้องในแต่ละประเทศ โดยคํานึงถึงความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและประเพณี ทีแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ
 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เสมือนเป็ นความลับของบริ ษทั
 จัดตังศูนย์รับเรื อง (Call Center) เพือรับข้อคิดเห็ นรวมทังเรื องร้องเรี ยนเกียวกับสิ นค้าของบริ ษทั ซึ ง
เมือได้รับเรื องดังกล่าวแล้ว หน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องดําเนิ นการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยา
อย่างเร่ งด่วน
บทบาทต่อคู่ค้าธุรกิจ
บริ ษทั ทํางานร่ วมกับคู่คา้ ธุ รกิจเพือส่ งมอบสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้า ดังนันบริ ษทั มีหน้าทีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบให้มนใจว่
ั
า ผูเ้ กี ยวข้องในห่ วงโซ่ อุปทานดําเนิ นการตามมาตรฐานจริ ยธรรมและข้อกํา หนดเรื อง
คุณภาพเช่นเดียวกับบริ ษทั ตามแนวปฏิบตั ิต่อไปนี
 บุคลากรทีเกี ยวข้องมี หน้า ทีสร้ างความเข้าใจ สื อสารในหลักการ ให้ข้อมูล คําแนะนํา รวมถึงการ
ฝึ กอบรมทีจําเป็ นแก่คู่คา้ ธุ รกิ จ เกียวกับข้อกําหนดและพันธสัญญาทีคู่ คา้ ธุ รกิ จต้องปฏิ บตั ิตามอย่าง
ต่อเนืองและสมําเสมอ ตามข้อกําหนดเรื องคู่คา้ ธุรกิจทีระบุไว้ในนโยบายด้านการจัดหาอย่างยังยืนและ
แนวปฏิบตั ิสาํ หรับคู่คา้ ธุ รกิจ
 หากสงสั ย ว่า คู่ ค ้าธุ รกิ จไม่ท าํ ตามมาตรฐานด้า นคุณ ภาพที กํา หนดไว้ บุ ค ลากรจะต้องรายงานให้
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาทราบและแจ้ง ต่อ หน่ ว ยงานกํา กับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎเกณฑ์ หรื อ แจ้ง เบาะแสผ่า น
หน่วยงานและช่องทางรับเรื องเบาะแสตามนโยบายการแจ้งเบาะแสทีจัดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 บุคลากรต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทําธุ รกิจ ให้ความเคารพและ
ถือว่าคู่คา้ เป็ นเสมือนหนึงหุน้ ส่ วนทางการค้าของบริ ษทั
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 การคัดเลือกคู่คา้ ธุ รกิจต้องกระทําตามหลักการของการได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ น
การคัดเลือกอย่างไม่มีอคติ
 บุคลากรต้องไม่รับผลประโยชน์อืนใดจากผูท้ ีกําลังจะถูกคัดเลือกให้เป็ นคู่คา้ ธุ รกิจ ซึ งอาจทําให้เกิด
อคติในการตัดสิ นใจ
 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนําข้อมูลความลับของคู่คา้ ธุ รกิจไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้เพือ
ดําเนินธุรกิจโดยวิธีการทีผิดกฎหมาย
บทบาทต่อคู่แข่ งทางการค้า
บริ ษทั เชือว่าการแข่งขันทีเป็ นธรรมให้ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ คู่คา้ และผูบ้ ริ โภค ดังนัน บริ ษทั จึงปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายการแข่ ง ขัน ทางการค้า ที เป็ นธรรมในทุก ธุ ร กิ จ ดัง นันคณะกรรมการบริ ษ ัท จึ ง ได้ก ํา หนด
แนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี
 พนัก งานที เป็ นตัว แทนบริ ษ ทั จะต้อ งแจ้งให้ส มาคมการค้า หรื อสมาคมอุต สาหกรรมที บริ ษ ัท เป็ น
สมาชิกทราบถึงจุดยืนของบริ ษทั ในด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม
 พนักงานทีเป็ นตัวแทนบริ ษทั ต้องไม่ทาํ ความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรื อคู่คา้ ในลักษณะดังต่อไปนี
- ร่ วมกันกําหนดราคาหรื อเงือนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
- จํากัดปริ มาณของสิ นค้าหรื อบริ การทีผูป้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื อ จําหน่าย หรื อให้บริ การ
- ร่ วมกันเสนอราคาหรื อฮัวประมูล
- กําหนดแบ่งท้องทีทีผูป้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่ายหรื อรับซื อสิ นค้าหรื อบริ การในท้องทีนันๆ
- ลดคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การให้ตากว่
ํ าทีเคยผลิตหรื อให้บริ การ
- แต่งตังตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวอันก่อให้เกิดการลดการแข่งขันหรื อผูกขาด
 ปรึ กษาสํานักกฎหมายของบริ ษทั ในกรณี ทีไม่มนใจว่
ั าการกระทําใดเป็ นการกีดกันทางการค้าทีขัดต่อ
กฎหมาย
 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการใดๆ เพือให้ได้มาหรื อใช้ขอ้ มูลความลับทางการค้า
ของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการทีผิดกฎหมาย
 ไม่กระทําโดยเจตนาเพือทําลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื อมเสี ย
 ไม่ดาํ เนินการใดๆ ซึ งเป็ นการเอาเปรี ยบคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการทีไม่สุจริ ต
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บทบาทต่อเจ้ าหนี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ดังนี
 จัด ให้มี ระบบการควบคุ ม ดูแ ลการปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ผูก พัน ที มีต่อเจ้า หนี อย่า งเคร่ ง ครั ด โดยคํานึ งถึง
ชือเสี ยงของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
 จัดให้มีขอ้ กําหนดและเงือนไขทางการค้า เช่น การคําประกัน และการปฏิบตั ิกรณี ผิดนัดชําระหนีไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม
บทบาทต่อชุมชนและสั งคม
ด้วยตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ซึ งเป็ นปั จจัยต้นทางและ
พืนฐานของการดําเนิ นธุ รกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริ ษทั จึงให้ความสําคัญอย่างยิงต่อการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและการบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อมอันเนื องมาจากการดําเนิ นธุรกิจมา
อย่างต่อเนือง ไม่เพียงเท่านัน บริ ษทั ยังมุ่งมันดูแลความเป็ นอยู่ทีดีของสัตว์และปกป้ องสิ งแวดล้อมตลอดห่ วง
โซ่คุณค่าอีกด้วย
ความมุ่ ง มันในการบริ หารทรัพ ยากรอย่า งยังยืน ของบริ ษ ัท ได้ส่ ง ผ่ านไปยัง การจัด การกระบวนการผลิ ต
การจัดการนํา การจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย การใช้และการจัดการสารเคมี การขนส่ ง การบรรจุภณ
ั ฑ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยยึดหลักการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานควบคู่ไปกับ
การเพิมประสิ ทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency)
นอกจากนี บริ ษทั ยังยึดมันในการดําเนิ นธุ รกิจบนหลักการทีถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ซึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการเลียงสัตว์
และการผลิ ต อาหารด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsible Farming and Food Production) ตามนโยบายด้า น
สวัสดิภาพสัตว์ของบริ ษทั อีกด้วย
 ติ ดตามและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทังในระดับประเทศและระดับท้องถินในทุก
แห่งทีบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจ
 บุคลากรทุกคนควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนําหลัก 4Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้
ซํา (Reuse) นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และฟื นฟูหรื อนําทางเลือกใหม่ทีส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
น้อยกว่าเดิม (Replenish) มาใช้ในการบริ หารจัดการนํา พลังงาน รวมถึงของเสี ย
 บุคลากรต้องรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที กรณี ทีพบเห็นสิ งผิดปกติบริ เวณสถานทีทํา งานที
อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั พนักงาน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
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 บุคลากรทีเกียวข้องมีส่วนส่ งเสริ มและผลักดันให้คู่คา้ ธุรกิจมีการดําเนิ นงานทีสอดคล้องตามนโยบาย
ด้านการจัดหาอย่างยังยืนและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับคู่คา้ ธุรกิจ ของบริ ษทั
 เปิ ดเผยข้อมูลการดําเนิ นงานอย่างโปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้ชุม ชนและผูม้ ีส่วนได้เ สี ยทีเกียวข้อง
แสดงความคิดเห็นในประเด็นทีอาจกระทบต่อชุมชน
บทบาทต่อภาครัฐ
บริ ษ ัท จะปฏิบ ัติต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบอย่า งเคร่ ง ครัด ให้ความร่ ว มมื อในการสนับสนุ น
โครงการภาครัฐ และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มทีเมือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
บทบาทต่อสื อมวลชน
บริ ษ ทั จะรั ก ษาความสัม พัน ธ์ทีดี แ ละปฏิ บตั ิ ต่ อสื อมวลชนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ข้อมูลที ถู กต้อง
เพือให้สือมวลชนเข้าใจถึงประเด็นสําคัญต่าง ๆ ทีอยู่ในความสนใจ โดยมีการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนอย่างทัน
ต่อเหตุการณ์
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบจัดทํารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง ผ่านช่องทาง
ทีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
แนวปฏิบัติ
เพือเป็ นการสร้างความมันใจว่าข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับบริ ษทั จะได้รับการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วน โปร่ งใส
ทันเวลา คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี
การเปิ ดเผยข้ อมูล
1. เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางทีเข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน ข้อมูลถูกต้อง ไม่ทาํ
ให้สําคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน และไม่ขดั ต่อข้อกําหนดด้านการเปิ ดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานกํากับดูแล
2. เปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทนั ต่อเหตุการณ์ปั จจุบนั ที
เกิ ด ขึ น นอกเหนื อ จากที ได้เ ผยแพร่ สู่ ข ้อ มู ล ตามเกณฑ์ที กํา หนดและผ่า นช่ อ งทางของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. มอบหมายให้สํานักลงทุนสัมพันธ์ทาํ หน้าทีเผยแพร่ ขอ้ มูลทางการเงินและข้อมูลโดยทัวไปของบริ ษทั
ให้กับ ผูถ้ ื อหุ ้น นัก วิ เคราะห์ห ลัก ทรั พ ย์ และผู ล้ งทุ น ของบริ ษ ทั และเป็ นช่ องทางให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ
นักลงทุนทีสนใจติดต่อสื อสารกับบริ ษทั นอกจากนี สํานักลงทุนสัม พันธ์ยงั มีหน้าทีในการพบปะกับ
ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพือนําเสนอผลการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
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หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั โครงสร้างคณะกรรมการทีเหมาะสม
และอํานาจหน้าทีความรับ ผิด ชอบทีชัด เจนของคณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นสิ งทีจํา เป็ นต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน รวมทังบุคคลทีจะได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูท้ ีมีความซื อสัตย์ต่อหน้าที
มีวิสัยทัศน์ มี ความสามารถและประสบการณ์ รวมทังจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริ ษทั เพือทีจะปฏิบตั ิหน้าทีได้
อย่างเต็ม ที และด้ว ยความมี อิส ระในการตัด สิ น ใจ เพื อประโยชน์ สู ง สุ ดของบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ้น โดยรวม
นอกจากนัน เพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพยิงขึน จะต้องมีคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ เพือช่วยการกํากับดูแล ศึกษา และกลันกรองงานตามความจําเป็ น
แนวปฏิบัติ
เพือให้โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั เหมาะสมกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั รวมทังเพือให้กรอบการทํางาน
และอํา นาจหน้า ที ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัท มี ค วามชั ด เจน ซึ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการจึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีจาํ นวนทังสิ นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริ ษทั ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยว่า คน
นอกจากนี ประธานกรรมการต้องไม่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นประธานหรื อสมาชิ กในคณะกรรมการชุ ด
ย่อย และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานคณะผูบ้ ริ หาร
1.2 โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการที มีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เช่น ธุรกิจทีเกียวข้อง และ
การบริ หารความเสี ยง เป็ นต้น เชื อชาติ สัญชาติ และเพศ โดยจะมี การเปิ ดเผยองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงจํานวนปี การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละ
คนในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีกรรมการอิสระทีเป็ นผูห้ ญิงอย่างน้อย คน
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2. คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
2.1 กรรมการบริ ษทั
2.1.1 กรรมการบริ ษทั ทุกคนต้องเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดย
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ของหน่วยงานทีกํากับดูแลบริ ษทั และกรณีกรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดด้วย
2.1.2 กรรมการบริ ษทั ทุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที เกียวข้อง ทังนี เพือให้
เกิ ดประโยชน์ โดยรวมต่ อบริ ษทั ต้องมี ความเข้า ใจในอุป สรรคต่ า งๆ ที เกิ ด ขึนทางธุ รกิ จ
สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ได้ใน
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําเสนอมุมมองทีเป็ นประโยชน์เกียวกับความเสี ยงทีสําคัญ
2.1.3 กรรมการบริ ษทั แต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน แห่ง
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
2.1.4 กรรมการบริ ษทั ต้องไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่ วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอกทีบริ ษทั
ใช้บริ การอยู่ในช่วง ปี ทีผ่านมา
2.1.5 กรรมการบริ ษัท ที เป็ นกรรมการที เป็ นผู ้บ ริ ห ารจะดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษัท
จดทะเบียนอืนได้ไม่เกิน 2 แห่ง
2.1.6 กรณี กรรมการบริ ษทั ท่านใดมีการไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืน
กรรมการท่านนันจะต้องรายงานข้อมูลการดํารงตําแหน่งให้บริ ษทั ทราบ โดยเป็ นเรื องหนึ ง
ของการมีส่วนได้เสี ยซึงต้องรายงานตามทีกําหนดไว้
2.2 คุณสมบัติเพิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ
2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดโดยหน่วยงานกํากับดูแลเป็ น
ขันตํา และอาจกําหนดเพิมเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริ ษทั
กรณี กรรมการอิสระมี การถือหุ ้นของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม นิ ติบุคคลที
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั จํานวนหุ ้นทีถือต้องไม่เกินร้อยละ . ของ
จํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของแต่ละนิ ติบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมหุ ้นทีถือโดย
ผูท้ ีเกียวข้องกับกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน แห่ง
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การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็ นผูส้ รรหาบุค คลที เห็ น ว่า มี คุ ณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษ ทั รวมถึ งความรู ้ ค วามชํา นาญเฉพาะด้านที จําเป็ นต้องมี
(Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็ นปั จจัยเพิมเติมในการเสนอชื อบุคคล
ดังกล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาแต่งตัง (กรณี มีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อืนทีไม่ใช่การออกตามวาระ) หรื อเพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อไป ทังนี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ ้น มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอชื อบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้อีกด้วย
2. ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้ก าํ หนดคุณสมบัติข องกรรมการทีต้องการสรรหา ให้ส อดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทังนี บริ ษทั อาจสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมโดยใช้บริ ษ ทั ที
ปรึ กษา (Professional Search Firm) หรื อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบันภายนอก
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
1. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการซึ งอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุ ดออกจากตําแหน่ง
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนทีใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม ทังนี กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าวอาจ
ได้รับการเสนอชือต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาแต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้
2. ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ งมีคุณสมบัติและไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยกรรมการทีได้รับแต่งตังใหม่จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระทียัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ งตนแทน ทังนี การแต่งตังดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตั ิ ของคณะกรรมการด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
3. กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุ ดไม่เกิน ปี
บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าทีในการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย กลยุทธ์และ
แผนงานทีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ทังหมด โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท จะมอบหมายอํานาจและหน้า ที ความรั บ ผิด ชอบในการบริ ห ารงาน
ประจํา วันไปยัง ประธานคณะผูบ้ ริ หาร ซึ งแยกจากอํานาจหน้าที ของประธานกรรมการอย่างชัด เจน โดย
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั นี
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1.1 ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือสัตย์สุจริ ต
1.2 กําหนดนโยบายหลักในการดําเนิ นธุ รกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริ หารเงิ นทุน
การ บริ ห ารความเสี ยงของบริ ษ ัท การจัด สรรและการบริ ห ารทรั พ ยากรด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1.3 พิจารณาอนุมตั ิวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปี บัญชี
1.4 พิจารณาอนุมตั ิเป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดําเนินธุ รกิจ และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปี
บัญชี รวมถึ งดู แลให้ มี ก ารนํากลยุท ธ์ข องบริ ษ ทั ไปปฏิ บ ัติ แ ละติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตาม
แผนงานทีกําหนดไว้
1.5 พิ จ ารณาอนุ ม ัติรายการที นอกเหนื อ จากรายการที คณะกรรมการบริ ษทั ได้ม อบอํานาจให้กับ
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร หรื อรายการทีกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ทีเกียวข้อง
กับเรื องดังกล่าวกําหนดให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
1.6 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดําเนิ นงาน ด้านการรายงานทางการเงิ น และด้านการ
ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ข้อบัง คับ นโยบายและระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องบริ ษ ทั และกําหนดให้ สํา นัก
ตรวจสอบภายในมีหน้า ที รับ ผิด ชอบในการตรวจสอบการปฏิบ ตั ิ ตามระบบการควบคุ มภายใน
ดังกล่า วและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั จะพิจารณาระบบ
บริ หารความเสี ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็ น
ประจํา ทุกปี และทบทวนระบบที สํา คัญอย่างน้อยปี ละ ครัง และให้ค วามเห็ น ไว้ใ นรายงาน
ประจําปี
1.7 ส่งเสริ มการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน โดยยังอยู่บนพืนฐานของความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่าย
จัดการนําไปเป็ นส่ วนหนึงในการทบทวนกลยุทธ์
1.8 ประเมิ น ผลการปฏิบ ัติตามนโยบายบรรษัท ภิบ าลและการพัฒ นาเพือความยังยืน และทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ ครัง
1.9 แต่ ง ตังประธานคณะผูบ้ ริ ห าร และกํา กับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติห น้า ที ของประธานคณะผูบ้ ริ หาร
ให้เป็ นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนของบริ ษทั ภายในกรอบแห่ง
อํานาจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธาน
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คณะผูบ้ ริ หาร เป็ นประจําทุกปี เพือประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานคณะ
ผูบ้ ริ หาร
1.10 แต่งตังกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพือกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเหล่านัน
1.11 แต่งตังเลขานุการบริ ษทั เพือรับผิดชอบดําเนินการในเรื องต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
1.12 แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เช่ น
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็ นต้น เพือช่วยคณะกรรมการในการ
กํากับดูแลกิจการให้บ รรลุวตั ถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ
1.13 จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร และแผนงานการสื บทอดงาน
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั อาจจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน เพือให้การ
ปฏิ บ ัติห น้า ที ของคณะกรรมการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิงขึ น โดยอย่า งน้อ ยจะต้อ งแต่ ง ตัง ( ) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงรับผิดชอบงานตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริ หารความเสี ยง ( ) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพือความอย่างยังยืน ซึ งรับผิดชอบงานทีเกียวข้องกับบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาเพือความ
ยังยืน รวมถึงกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแนวทางทีเกียวข้อง ( ) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ ซึ งรับผิด ชอบการสอบทานโครงสร้า งของคณะกรรมการบริ ษทั การสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ และสอบทานค่าตอบแทนกรรมการ และ ( ) คณะกรรมการบริ หาร
ซึงรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินการและกํากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย
และเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล โดย
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบตามกฎบัติของแต่ละคณะ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมมากกว่า ครังต่อปี โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมี
การกํา หนดไว้ล่ ว งหน้า เป็ นรายปี อย่ า งไรก็ ต าม วัน ประชุ ม ที กํา หนดไว้ดัง กล่ า วอาจมี ก าร
เปลียนแปลงได้หากมีเหตุจาํ เป็ น ทังนี กรรมการทุกคนจะได้รับแจ้งกําหนดการดังกล่าวและมีหน้าที
เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ กรณี ทีกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมใน
ครังใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริ ษทั ทราบก่อนการประชุมในครังนันๆ และให้เลขานุการบริ ษทั
ดําเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการทีไม่ได้เข้าร่ วมประชุมท่านนันได้รับทราบ
2. ประธานผูบ้ ริ หาร ร่ วมกับประธานผูบ้ ริ ห ารฝ่ ายการเงิ น และเลขานุ การบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณา
กลันกรองเรื องที จะบรรจุเข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพือ
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พิจารณาอนุ มตั ิ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระทีจะเสนอเรื องทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่ วาระ
การประชุมได้
กําหนดให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าทีให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการ
บริ ษทั จะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั และประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงจัดทําเอกสารการประชุ มทีมีสารสนเทศทีสําคัญครบถ้วน โดยจัดส่ ง
ให้แก่กรรมการไม่นอ้ ยกว่า วันก่อนวันประชุม เพือให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุม
ได้อย่างเต็มที
ในการประชุมแต่ละครัง ให้เชิ ญผูบ้ ริ หารซึ งรับ ผิดชอบโดยตรงในวาระทีนําเสนอเพือพิจารณาเป็ น
ผูร้ ายงานในวาระนันๆ เพือให้กรรมการมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาผูส้ ื บ
ทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น ตัดสิ นใจทีเป็ นอิสระ
ทังนี อาจมีการขอข้อมูลเพิมเติมจากประธานคณะผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอืนทีได้รับ
มอบหมาย หรื อขอคําแนะนําจากทีปรึ กษาอิสระได้ตามความเหมาะสม
จํานวนองค์ประชุมขันตําของทีประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะลงมติ ในแต่ละวาระ ต้องไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
กรณี ก รรมการบริ ษัท คนใดมี ส่ ว นได้เ สี ย ในวาระที พิ จ ารณา ให้ ก รรมการคนนั นต้อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดของการมีส่วนได้เสี ยนันต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยทันที และจะต้องไม่มีส่วนร่ วมใน
การลงมติในวาระนัน อนึง ในกรณี ดงั กล่าวนี จํานวนกรรมการทังหมดเพือการนับองค์ประชุมขันตํา
ตามทีกล่าวถึงในวรรคก่อน ให้หมายถึงจํานวนกรรมการทังหมดทีไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในวาระนันๆ
กรรมการทีไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอาจร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองตามความจําเป็ นในเรื องที
เกียวกับการบริ หารกิจการบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุ ม
ให้ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื อการเสนอเรื องของฝ่ ายจัด การ และการ
อภิปรายของกรรมการโดยทัวกันในเรื องที นําเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุล ย
พินิจทีรอบคอบ กรรมการทุก คนควรให้ความสนใจกับ ประเด็น ทุก เรื องที นําสู่ ทีประชุ ม รวมทัง
ประเด็นการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ ของจํานวนการประชุมใน
แต่ละปี
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้ค ณะกรรมการกํา หนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็ น
ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงจัดให้มีการเปิ ดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะไว้ในรายงานประจําปี
2. จัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของกรรมการเป็ นรายบุค คล รวมถึ ง จัด ให้มี ก ารเปิ ดเผย
กระบวนการและหลักเกณฑ์ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของกรรมการเป็ นรายบุค คลไว้ใน
รายงานประจําปี
3. จัดให้มีการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อยปี ละ ครัง
4. คณะกรรมการบริ ษทั อาจจัดให้มีทีปรึ กษาภายนอกมาช่ วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนของกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
2. ค่ า ตอบแทนของผู บ้ ริ ห ารให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที กํา หนดโดยคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้น
ค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ ริ หาร ซึ งจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. ในการเข้า รั บ ตําแหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั กรรมการแต่ ล ะท่ านจะได้รับ ข้อมู ล สําคัญเกี ยวกับ บริ ษทั
ข้อบังคับทีระบุถึงขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงข้อมูล
เกี ยวกับ ด้า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ และเงื อนไขต่ างๆ ในการเป็ นกรรมการบริ ษ ทั จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
สําหรับกรรมการทียังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกียวกับกรรมการ บริ ษทั จะจัดให้กรรมการ
ท่านนันๆ เข้าอบรมในหลักสู ตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เพือให้ได้รับทราบ
ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) บทบาทของการเป็ นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย
(2) แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการตามกฎระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง
หลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี
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2. จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมและการให้ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการอย่ า งต่ อ เนื อง เกี ยวกับ ลัก ษณะธุ ร กิ จ
แนวทางการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ความรู ้เกียวกับอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
ความรู ้เกียวกับการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาเพือการเติบโตอย่างยังยืน เพือเป็ นการเสริ มสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ เพือประกอบการปฏิบ ัติหน้าที โดยการอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็ นการ
ภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ ก ารของสถาบันภายนอก รวมไปถึ งจัดให้มีก ารเยียมชมกิจการตามความ
เหมาะสม
3. การพัฒนาผูบ้ ริ หารจะเป็ นไปตามแผนงานการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และแผนงานการสื บ ทอดงาน โดย
ประธานคณะผูบ้ ริ หารจะรายงานการดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ หารเป็ น
ประจําทุกปี
4. จัดให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู้ให้แก่ผบู ้ ริ หารอย่างต่อเนื องเกียวกับการกํากับดูแล กฎระเบียบ
ต่างๆ และเรื องอืนๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาเพือการเติบโตอย่างยังยืน เพือเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้
ความเข้าใจ เพือประกอบการปฏิบ ตั ิ หน้าที โดยการอบรมและให้ค วามรู้อาจกระทําเป็ นการภายใน
บริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
การดํารงตําแหน่ งของผู้บริหาร
1. กรณี ป ระธานคณะผู ้บ ริ หารหรื อผู ้บ ริ หารมี ก ารไปดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษ ัท อื น
นอกเหนื อจากทีได้รับมอบหมายจากบริ ษทั จะต้องรายงานข้อมูลการดํารงตําแหน่ งต่อบริ ษทั ตามที
กฎหมายกําหนด ทังนี มิให้ประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ ริ หารไปดํารงตําแหน่ง เป็ นประธานคณะ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อืน เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
2. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ ้นส่ วนของบริ ษ ทั สอบบัญชี ภายนอกที บริ ษทั ใช้
บริ การอยูใ่ นช่วง ปี ทีผ่านมา
5. บทลงโทษ
ในกรณีทีพนักงานกระทําการใด ๆ ทีเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม พนักงาน (แล้วแต่กรณี ) จะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั
และได้รับโทษตามทีกฎหมายกําหนด
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6. การทบทวนนโยบาย
ให้สํานักเลขานุ การบริ ษ ทั ทบทวนนโยบายฯ ฉบับนี เป็ นประจําทุกปี หรื อก่อนหน้านันตามสมควร หาก
พบว่านโยบายฯ ฉบับนี ไม่เหมาะสมกับสภาพการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษ ทั โดยให้สํานักเลขานุ การบริ ษทั
นําเสนอนโยบายฉบับใหม่ทีได้มีการทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพือความยังยืนก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิการนําไปใช้บงั คับต่อไป
7. วันทีมีผลบังคับใช้
นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนฉบับนีมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 15 ธันวาคม 2564 เป็ น
ต้นไป โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั

ประกาศ ณ วันที 15 ธันวาคม 2564
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