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1. วัตถุประสงค์ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมนัในการสร้างความยงัยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทาง

เศรษฐกิจขององคก์ร (Economic) ทีรักษาไวซึ้งดุลยภาพดา้นสิงแวดลอ้ม (Environment) และสังคม (Social)  

ดังนัน การนําหลักการและแนวปฏิบัติทีกาํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันีไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจของ

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทีจะส่งเสริมใหมี้การนาํไปปฏิบติั

อยา่งทวัถึงทงัองคก์ร 

2. ขอบเขต  

นโยบายฉบบันีมีขอบเขตครอบคลุมการใชก้บับริษทัฯ โดยบริษทัย่อยสามารถนาํนโยบายฉบบันีไปปรับ

ใชใ้ห้เขา้กบับริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายในของแต่ละบริษทับนพืนฐานของภูมิสังคมของ

แต่ละประเทศใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

3. นิยาม 

บริษัทฯ หมายถึง บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  

บริษัทย่อย หมายถึง บริษทัย่อยของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นโยบายฯ หมายถึง นโยบายบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ซึงรวมถึงผูบ้ริหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พนักงาน หมายถึง พนกังานทีไดรั้บค่าจ้างเป็นรายเดือนและรายวนัของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกัด (มหาชน)  ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจาํหรือชัวคราว หรือการว่าจ้างด้วย

สัญญาพิเศษ  

บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)   

4. หลกัการ 

บริษทัฯ จดัทาํนโยบายบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยนืฉบบันี โดยนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 
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2012) ทีจดัทาํ โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปี  (Corporate Governance Code for Listed 

Companies 2017 หรือ “CG Code”) ทีจัดทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance) ทีจดัทาํโดยองคก์ารเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพฒันา (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และแนวทาง

การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของดชันีความยงัยนืระดบัสากล มาพิจารณาประกอบการจดัทาํตามบริบท

ทางธุรกิจของบริษทั เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั และสร้างความเชือมนัให้แก่ผูถื้อ

หุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยนโยบายฉบบันีมีเนือหาแบ่งออกเป็น  หมวด ไดแ้ก่ 

หมวดที    สิทธิของผูถื้อหุน้ 

หมวดที    การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

หมวดที    บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หมวดที    การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  

หมวดที    ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตงัคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนเพือทาํหน้าที

กาํหนดนโยบายหลกัและเป้าหมายทีเกียวขอ้งกบับรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน รวมทงัดูแล 

ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินการ พร้อมรายงานความกา้วหน้าของการดาํเนินการต่อคณะกรรมการ

บริษทั  
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หมวดที   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

หลักการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้จึงสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้

สิทธิของตนตามความเหมาะสม และจะไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

 

แนวปฏิบัติ 

เพือสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี 

เรืองทวัไป 

1. กาํกบัดูแลให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีสิทธิพืนฐานเท่าเทียมกันตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงรวมถึง สิทธิในการ

ไดรั้บส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัอย่างเพียงพอ

สําหรับการตดัสินใจภายในกาํหนดเวลาทีเหมาะสม การอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นเขา้

ร่วมประชุมเพือใชสิ้ทธิออกเสียงและเสนอความเห็น/คาํแนะนาํใหก้บับริษทัในทีประชุมผูถื้อหุน้  

2. กาํกบัดูแลมิใหค้ณะกรรมการของบริษทัถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่าย

แลว้ทงัหมดของบริษทั  

3. ดูแลให้มีการดาํรงสัดส่วนของหุ้นสามญัทีถือโดยผูถ้ือหุ้นรายย่อย (free float) ไม่น้อยกว่าสัดส่วนที

กาํหนดโดยกฎหมายหรือหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง   

4. ไม่สร้างอุปสรรคในการทีผูถ้ือหุน้จะติดต่อสือสารระหวา่งกนั  

5. กรณีผูถ้ือหุ้นจะเขา้ทาํขอ้ตกลงระหว่างกนั (Shareholders Agreement) บริษทัจะใช้ความพยายามอย่าง

เต็มทีในการดูแลมิให้ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นนันส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษทัหรือผูถื้อหุ้น

รายอืน 

6. ละเวน้การกระทาํใดๆ ทีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัซึงเปิดเผย

ต่อสาธารณะ 

การดําเนนิการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

7. กาํกบัดูแลให้มีการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 30 

วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ (ยกเวน้กรณีทีมีเหตุจาํเป็นและเร่งด่วน  บริษทัอาจจดัส่งและเผยแพร่หนงัสือ
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เชิญประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ในระยะเวลาทีน้อยกว่าทีระบุไวข้า้งต้น แต่ไม่ขดักบัระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนด) ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  โดยใหมี้ขอ้มูลดงัต่อไปนีในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

7.1 วนั เวลา สถานที และวาระการประชุมเป็นเรืองๆ อยา่งชดัเจน รวมทงัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการ

เขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมดว้ยขอ้มูลเหตุผลและความเห็น

ของคณะกรรมการบริษทัในเรืองทีเสนออย่างเพียงพอทีจะให้ผูถื้อหุ้นใชป้ระกอบการตดัสินใจได้

อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ทีคณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพือการดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของตนและของบริษทัโดยรวม  

7.2 ขอ้มูลโดยสรุปของกรรมการแต่ละคนทีจะเสนอแต่งตงั เช่น อายุ ประวติัการศึกษา ประวตัิการ

ทํางาน จํานวนบริษัททีดํารงตําแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของ

กรรมการทีเสนอ รวมถึงข้อมูลการเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่านมาและวนัทีได้รับการแต่งตงัเป็น

กรรมการของบริษทัในครังแรก กรณีทีเป็นการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง เป็น

ตน้ เพอืการพิจารณาของผูถ้ือหุน้ในวาระการแต่งตงักรรมการ 

7.3 ชือผูส้อบบัญชีซึงจะเสนอแต่งตัง บริษัททีสังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบบญัชี 

รวมถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการของผูส้อบบญัชี เพือการพิจารณาของผูถ้ือหุ้น

ในวาระการแต่งตงัผูส้อบบญัชี 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลทีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั จาํนวนและอตัราเงินปันผลทีเสนอ

จ่าย พร้อมทงัขอ้มูลประกอบอืนๆ เพอืการพิจารณาของผูถื้อหุน้ในวาระการจ่ายเงินปันผล 

7. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามทีเกียวข้องกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อน 

วนัประชุม  

การดําเนนิการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

8. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น ณ สถานทีทีผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก หรือจดัการ

ประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามทีกฎหมายกาํหนด 

9. จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีทีเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นแต่ละรายทีจะเขา้ร่วม

ประชุม เพืออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที 

รวมถึงการนบัคะแนนและแสดงผล เพือให้สามารถดาํเนินการประชุมไดอ้ย่างรวดเร็ว และผลการลงมติ

มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ  

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทงัผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพือตอบ 

ขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้  

11. จดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น  
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12. ก่อนเริมการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานในทีประชุมหรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายชีแจงหลกัเกณฑ์ทีใช้

ในการประชุม ขนัตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ  

13. ในระหว่างการประชุม ประธานในทีประชุมหรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจะตอ้งแจ้งต่อทีประชุมถึง

ขอ้มูลและเหตุผลเพือประกอบการพิจารณาตดัสินใจในเรืองทีเสนอ รวมทงัแจง้คะแนนเสียงในการผ่าน

มติในแต่ละวาระ   

14. จดัให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมทีตอ้งมีการลงมติของ 

ทีประชุม เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไดมี้การออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะแลว้  

15. จดัใหมี้การลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแตง่ตงักรรมการ 

16. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม แสดงความเห็น และให้ขอ้เสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตาม

วาระการประชุม  

การดําเนนิการภายหลงัวันประชุมผู้ถือหุ้น 

17. เปิดเผยมติทีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยแจง้

เป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั 

18. จดัทาํและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการทวัไปผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทั ภายใน  วนั

นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะบนัทึกมติของทีประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในรายงานการประชุม รวมทงั

คะแนนเสียงทีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง วา่เป็นจาํนวนเท่าใดในแต่ละวาระ 
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หมวดที  การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

หลักการ 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกราย จะตอ้งได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพืนฐานทีมีอยู่ 

ดังนนั บริษทัจึงมีนโยบายและแนวทางการกาํกบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัเพือหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผูอื้นในทางมิชอบ ซึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทงัการมีกระบวนการจดั

ประชุมผูถื้อหุน้ทีสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

 

แนวปฏิบัติ 

เพือเป็นการสร้างความมนัใจว่าผูถื้อหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบติั และไดรั้บการปกป้องสิทธิพืนฐานอย่าง 

เท่าเทียมกนั คณะกรรมการจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี   

การใช้ข้อมูลภายใน 

1. จดัให้มีนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในและการซือขายหลกัทรัพย ์เพือให้ขอ้มูลทีเป็นสาระสําคญัต่อการ

เปลียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพยไ์ดมี้การเปิดเผยสู่สาธารณะอยา่งถูกตอ้ง ไม่ขดัต่อกฎหมาย

และระเบียบทีเกียวขอ้ง  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนได้ปฏิบติัเป็นแนวทาง

เดียวกนั  ซึงนโยบายดงักล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีจดัการกบัขอ้มูลภายใน ลกัษณะของขอ้มูลภายในทีตอ้ง

เปิดเผย รวมถึงวิธีการทีใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูลภายใน  

2. จดัให้มีรายชือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในซึงเป็นสมาชิกของคณะทาํงานของโครงการทีมีสารสนเทศสาํคญัซึง

ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย ์โดยผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและ

ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด 

3. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูเ้ข้าถึงข้อมูลภายในทุกคน จัดทาํและนําส่งรายงานการถือ

หลกัทรัพยแ์ละการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ภายในระยะเวลาทีกาํหนด และให้เลขานุการบริษทั

รายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เป็นรายไตรมาส และรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส พร้อมทงัระบุช่วงเวลาหา้มซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั กล่าวคือ 

( ) ตงัแต่วนัถดัจากวนัสินสุดไตรมาส จนถึงวนัทีบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละ

ไตรมาสเ รียบร้อยแล้ว  ( )  ตังแต่ว ัน เ ริมโครงการทีมีสารสนเทศสําคัญซึงยังไม่ได้ เ ปิด เผย 
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ตลาดหลกัทรัพยจ์นถึงวนัจบโครงการ และ ( ) หากเป็นกรณีอืนๆ สํานักเลขานุการบริษทัจะแจง้ช่วง

ระยะเวลาหา้มการซือขายหลกัทรัพยเ์ป็นแต่ละคราวไป 

กรณีกรรมการหรือผูบ้ริหารประสงค์จะซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ใหแ้จง้ขอ้มูลการเขา้ทาํรายการต่อ

คณะกรรมการ หรือผูที้คณะกรรมการมอบหมาย เป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนัทาํการก่อนวนัเขา้ทาํ

รายการ 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

4. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงัให้

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ 

รวมถึงช่องทางรับเรือง และช่วงเวลาทีเปิดรับเรือง ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

5. จดัให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 

เพือให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กบับุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมแทนตนในกรณีทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ไดด้้วยตนเอง โดยจะเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้อย  คนไวใ้นหนังสือเชิญประชุม สําหรับเป็น

ทางเลือกใหก้บัผูถ้ือหุ้นเพือแต่งตงัใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ดว้ย  

6. ระบุถึงเอกสารหรือหลกัฐาน รวมทงัคาํแนะนาํ ขนัตอนในการมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนังสือ

เชิญประชุมผูถ้ือหุ้น เพือให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วม

ประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการมอบฉันทะจะกาํหนดขึนภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรืองใดๆทีจงใจกาํหนดขึนเพือให้เกิดความยุ่งยากแก่ผูถื้อหุ้นในการ

มอบฉันทะ  

7. กาํกับดูแลไม่ให้ผูถื้อหุ้นทีเป็นผูบ้ริหารเพิมวาระการประชุมโดยทีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตาม

ขนัตอนเช่นเดยีวกบัผูถื้อหุน้ทวัไป  

8. ใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง  

9. จัดให้มีนโยบายเกียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือให้การตกลงเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวมี

แนวทางทีชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ

จริยธรรมทีดี เพอืประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 
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10. ในการเปิดเผยขอ้มูลกรณีการเข้าทาํรายการทีเกียวโยงกัน  บริษทัจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับชือ และ

ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเกียวโยงกัน นโยบายการกําหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัรายการดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจน 

11. หากบริษทัมีการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั ซึงตอ้งขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าวจะตอ้งไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สียและบุคคลทีเกียวโยงกนั

ตามประกาศทีเกียวขอ้งของหน่วยงานกาํกบัดูแล  
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หมวดที 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

หลักการ 

บริษทัมีผูม้ีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจา้หนี ชุมชนและ

สังคม ภาครัฐ รวมทงัสือมวลชน ซึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิทีมีอยู่ตาม

กฎหมายและตามขอ้ตกลงทีมีอยูก่บับริษทัอยา่งเป็นธรรม และในกรณีทีมีความเสียหายเกิดขึน บริษทัจะใหก้าร

เยยีวยาทีเหมาะสมกบัทุกฝ่าย 

 

แนวปฏิบัติ 

1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีทีผูม้ีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการทีบริษทัละเมิดสิทธิตาม

กฎหมายของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2. เปิดโอกาสให้แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผา่นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ และจดัให้มีมาตรการในการปกป้องพนักงานหรือผูแ้จ้งเบาะแสการ

กระทาํความผิด  

3. จัดให้มีกระบวนการดาํเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบขอ้มูล และมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในเรืองทีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั 

4. จดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้หรือร้องเรียนกรณีทีถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ขอ้มูลใน

การติดต่อผูที้ไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจน  

5. กาํหนดนโยบายหรือหลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัต่อไปนี 

 นโยบายเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั 

 นโยบายการรับของขวญั  

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยงัยืน 

 นโยบายดา้นการจดัหาอยา่งยงัยนืและแนวปฏิบติัสาํหรับคู่คา้ธุรกิจนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

 นโยบายการแจง้เบาะแส 

 นโยบายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 นโยบายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั สิงแวดลอ้มและพลงังาน 

 นโยบายและมาตรฐานการปฏิบติังานความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
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 นโยบายการป้องกนัการฟอกเงิน และป้องกนัมิให้มีการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

6. ส่งเสริมการสือสารและเสริมสร้างให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทสะท้อนอยู่ในการ

ตดัสินใจและในการดาํเนินงานของบุคลากรทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

เพือเป็นการสร้างความมนัใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะไดรั้บการดูแลตามสิทธิและขอ้ตกลงทีมีอยูก่บับริษทั

อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี   

บทบาทต่อผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บการแต่งตงัจากผูถื้อหุ้นให้เป็นตวัแทนในการกาํกบัดูแลฝ่ายจดัการให้บริหารกิจการ

เพือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนอย่างเหมาะสม บนพืนฐานของการรักษาไวซึ้งดุลยภาพของสิงแวดล้อมทีดี

และการดูแลสังคมรอบดา้น เพือการเติบโตอยา่งยงัยนืขององคก์ร โดยมีการกาํหนดแนวปฏิบตัิไว ้ดงันี 

 จดัใหม้ีกระบวนการสรรหาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถ เขา้มาเป็นกรรมการ

ของบริษทั  โดยกาํหนดให้มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพือช่วยทาํ

หนา้ทีดงักล่าว 

 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทีเพียงพอ โปร่งใส และเชือถือได้ ต่อผูถื้อหุ้นเพือประกอบการลงทุน  

ทังรายงานทางด้านการเงิน และในเรืองอืนๆ  โดยมอบหมายให้สํานักลงทุนสัมพนัธ์และสํานัก

เลขานุการบริษทั เป็นหน่วยงานหลกัทีทาํหน้าทีติดต่อสือสารกบัผูล้งทุนและผูถื้อหุน้ของบริษทั  

บทบาทต่อพนักงาน 

บริษัทเชือว่ารากฐานธุรกิจทีเข้มแข็งเกิดจากพนักงานภายในองค์กรทีมีความรู้ ความสามารถ และความ

เชียวชาญ ประกอบกบัตระหนักถึงความสําคญัในบทบาทหน้าทีและคุณค่าของตนเอง หากพนักงานทาํงาน

ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของบริษทัย่อมสามารถประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย

ไปดว้ย ซึงสิงเหล่านีสามารถเกิดขึนได ้เมือบริษทัปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความเคารพและเป็นธรรม ดังนัน จึงได้

กาํหนดแนวปฏิบติัต่อพนกังานไว ้ดงันี 

 จดัใหม้ีจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เพือเป็นมาตรฐานในการ

ดาํเนินธุรกิจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับทีเกียวข้องของแต่ละประเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนมาตรฐาน

จริยธรรมสูงสุด ในการนี พนักงานทุกคนจะตอ้งลงนามเพือรับทราบและให้คาํมนัว่าจะยึดถือและ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
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โดยจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปัจจุบนั ไดร้ะบุถึง 

- หลกัการดาํเนินธุรกิจ  

- วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร  

- การปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจแยกเป็น  หมวด ไดแ้ก่ คุณธรรม คุณภาพ บุคลากร และสินทรัพย ์

- การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ 

- การกาํกบัดูแลการปฏิบติั ซึงครอบคลุมทงักระบวนการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และบทลงโทษ 

 กาํหนดนโยบายวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึงครอบคลุมการบริหารงานบุคคล และการปฏิบติั

ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และให้โอกาสในการทาํงานแก่พนักงานทุก

ระดบั รวมถึงการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัพนกังาน ในการนี บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางการสือสาร

ระหว่างประธานคณะผูบ้ริหารกบัพนกังานผ่านระบบ Intranet เพือเป็นช่องทางหนึงสําหรับประธาน

คณะผูบ้ริหารในการสือสารนโยบาย  วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรไปยงัพนักงาน และ 

ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางสําหรับพนักงานในการส่งขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน

ผ่านไปยงัประธานคณะผูบ้ริหารไดโ้ดยตรงเพือตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชือผูแ้จง้

เป็นการทวัไป    

 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัต่อกันด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการ 

ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทงัทางตรงและทางออ้ม 

 ส่งเสริมโอกาสทีเท่าเทียม ความหลากหลายของบุคลากร และการอยู่ร่วมกนั เพือให้มนัใจว่าบริษทัมี

สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีครอบคลุมความแตกต่างของทีมา การศึกษา เพศหรืออตัลกัษณ์ทางเพศ 

รสนิยมทางเพศ เชือชาติ สัญชาติ รูปแบบการทาํงานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่นอายุ (Generation) 

และความทุพพลภาพ รวมทงัยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

 ให้ความเคารพในเกียรติและสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ของพนกังานไวเ้ป็นความลบั โดยกาํหนดตวับุคคลทีไดสิ้ทธิการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นการเฉพาะ

ตามความจาํเป็นและสมควร ซึงเป็นไปตามทีระบุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของพนักงาน และเปิดโอกาสพฒันาความสามารถ

ไปสู่มืออาชีพและไดท้าํงานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ที และส่งเสริมใหพ้นกังานทาํงานร่วมกนั 
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 กําหนดนโยบายด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยมีหลักการพืนฐานว่าค่าตอบแทนและ

สวสัดิการทีกาํหนดขึนนนัตอ้งมีเหมาะสมและเทียบเคียงไดก้บัผูป้ระกอบการอืนในประเทศซึงอยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกัน และตอ้งเชือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของพนักงานรายบุคคลซึงสะทอ้นถึง 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัทงัในระยะสันและระยะยาว  

 จดัให้มีโครงการการออมเงินระยะยาวเพือวยัเกษียณ หรือผลตอบแทนพนกังานเพือสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานและรักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาว 

บทบาทต่อลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอันดับแรกเสมอมา  

พนัธสัญญานีมิไดจ้าํกดัขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริษทัเท่านนั หากครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าในทุกทีที

บริษทัดาํเนินธุรกิจ กล่าวคือ ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตงัแต่ต้นนําถึงปลายนาํ หรือตงัแต่แหล่งทีมาของ

วตัถุดิบไปจนถึงมือผูบ้ริโภคทวัโลกดว้ยมาตรฐานการผลิตระดบัสากลและการควบคุมคุณภาพทีเขม้งวด ซึง

สอดคล้องตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าของบริษัท รวมไปถึงการ

สร้างสรรคน์วตักรรม และทุ่มเทกบัการวิจยัและพฒันาในทุกๆ ขนัตอนการดาํเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพือ

ผลิตภณัฑอ์าหาร ทีสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นอกจากนี บริษทัจะตอ้งทาํการ

ขายและการตลาดอยา่งรับผิดชอบและซือสัตย ์ในการนี บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิวา่ดว้ยการปฏิบติัทีเป็น

ธรรมและรับผิดชอบต่อลูกคา้ ดงันี  

 กรณีทีพบว่าสินคา้และบริการไม่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑที์กาํหนด หรือมีแนวโนม้ว่าจะไม่ไดม้าตรฐาน 

อันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและความน่าเชือถือของบริษทั บุคลากรทีเกียวขอ้งจะต้อง

ดาํเนินการแจง้ผูบ้งัคบับญัชาเพือทราบและดาํเนินการแกไ้ขหรือเรียกคืนสินคา้นนัทนัที โดยการเรียก

คืนนนัให้ปฏิบติัตามกฎหมายหรือมากกวา่กฎหมายในแต่ละประเทศกาํหนด  

 ทุกหน่วยธุรกิจตอ้งให้ความสําคญัในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมี

การทบทวนขอ้มูลการจดัการขอ้ร้องเรียนทุกไตรมาส 

 บุคลากรทีเกียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสือสารให้ลูกคา้ตามช่องทางทีต่าง ๆ ทีเป็นปัจจุบนั ตระหนักรู้

และเขา้ใจในคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัว่ามีคุณภาพ และมีระบบ

การจดัการทียงัยนื 

 รายงานปัญหาดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้ต่อสาํนกักฎระเบียบอาหารของบริษทั 
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 บุคลากรทีเกียวขอ้งพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งสมาํเสมอ นาํเสนอสินคา้และบริการดว้ย

ความซือสัตย ์ให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้นเพอืประกอบการตดัสินใจของลูกคา้ในการเลือกสินคา้และ

บริการ และมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวให้เป็นทียอมรับจากลูกคา้ โดยถูกตอ้งตามกฎหมายและมี

จริยธรรมทางธุรกิจ 

 การส่งเสริมการขายและการโฆษณา รวมถึงการดาํเนินงานสือสารใด ๆ ในนามของบริษทั บุคลากร

ต้องไม่ให้ข้อมูลทีคลาดเคลือนจากความจริงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จะต้องอธิบาย

ขอ้เทจ็จริงและขอ้มลูทีเกียวขอ้งอย่างซือสัตยแ์ละโปร่งใส และ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั

ทีเกียวขอ้งในแต่ละประเทศ โดยคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อวฒันธรรมและประเพณีทีแตกต่างกัน

ในแต่ละประเทศ  

 จดัใหม้ีระบบการควบคุมดูแลการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ เสมือนเป็นความลบัของบริษทั 

 จดัตงัศูนยรั์บเรือง (Call Center) เพือรับขอ้คิดเห็นรวมทงัเรืองร้องเรียนเกียวกบัสินคา้ของบริษทั ซึง

เมือไดรั้บเรืองดงักล่าวแลว้ หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบและใหก้ารแกไ้ขเยียวยา

อย่างเร่งด่วน 

บทบาทต่อคู่ค้าธุรกจิ 

บริษทัทาํงานร่วมกับคู่คา้ธุรกิจเพือส่งมอบสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ ดงันันบริษทัมีหน้าทีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบให้มนัใจว่าผูเ้กียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมและขอ้กาํหนดเรือง

คุณภาพเช่นเดียวกบับริษทั ตามแนวปฏิบติัต่อไปนี 

 บุคลากรทีเกียวขอ้งมีหน้าทีสร้างความเขา้ใจ สือสารในหลกัการ ให้ข้อมูล คาํแนะนํา รวมถึงการ

ฝึกอบรมทีจาํเป็นแก่คู่คา้ธุรกิจ เกียวกับขอ้กาํหนดและพนัธสัญญาทีคู่คา้ธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามอย่าง

ต่อเนืองและสมาํเสมอ ตามขอ้กาํหนดเรืองคู่คา้ธุรกิจทีระบุไวใ้นนโยบายดา้นการจดัหาอยา่งยงัยนืและ

แนวปฏิบติัสาํหรับคู่คา้ธุรกิจ   

 หากสงสัยว่าคู่ค้าธุรกิจไม่ทาํตามมาตรฐานด้านคุณภาพทีกาํหนดไว ้บุคลากรจะต้องรายงานให้

ผูบ้ ังคับบัญชาทราบและแจ้งต่อหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือแจ้งเบาะแสผ่าน

หน่วยงานและช่องทางรับเรืองเบาะแสตามนโยบายการแจง้เบาะแสทีจดัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 บุคลากรตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทาํธุรกิจ ใหค้วามเคารพและ

ถือวา่คู่คา้เป็นเสมือนหนึงหุน้ส่วนทางการคา้ของบริษทั 
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 การคดัเลือกคู่คา้ธุรกิจตอ้งกระทาํตามหลกัการของการไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็น

การคดัเลือกอยา่งไม่มีอคติ 

 บุคลากรตอ้งไม่รับผลประโยชน์อืนใดจากผูท้ีกาํลงัจะถูกคดัเลือกให้เป็นคู่คา้ธุรกิจ ซึงอาจทาํให้เกิด

อคติในการตดัสินใจ 

 จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนาํขอ้มูลความลบัของคู่คา้ธุรกิจไปเปิดเผยหรือนาํไปใช้เพือ

ดาํเนินธุรกิจโดยวิธีการทีผิดกฎหมาย 

บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัเชือว่าการแข่งขนัทีเป็นธรรมให้ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ คู่คา้ และผูบ้ริโภค ดงันนั บริษทัจึงปฏิบตัิ

ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทีเป็นธรรมในทุกธุรกิจ  ดังนันคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก ําหนด 

แนวปฏิบติัวา่ดว้ยการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ ดงันี 

 พนักงานทีเป็นตัวแทนบริษทัจะต้องแจ้งให้สมาคมการค้าหรือสมาคมอุตสาหกรรมทีบริษัทเป็น

สมาชิกทราบถึงจุดยนืของบริษทัในดา้นการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 

 พนกังานทีเป็นตวัแทนบริษทัตอ้งไม่ทาํความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งหรือคู่คา้ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี 

- ร่วมกนักาํหนดราคาหรือเงือนไขทางการคา้ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

- จาํกดัปริมาณของสินคา้หรือบริการทีผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซือ จาํหน่าย หรือใหบ้ริการ 

- ร่วมกนัเสนอราคาหรือฮวัประมูล 

- กาํหนดแบ่งทอ้งทีทีผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะจาํหน่ายหรือรับซือสินคา้หรือบริการในทอ้งทีนนัๆ 

- ลดคุณภาพของสินคา้หรือบริการใหต้าํกวา่ทีเคยผลิตหรือใหบ้ริการ 

- แต่งตงัตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวอนัก่อใหเ้กิดการลดการแข่งขนัหรือผกูขาด 

 ปรึกษาสํานกักฎหมายของบริษทัในกรณีทีไม่มนัใจว่าการกระทาํใดเป็นการกีดกนัทางการคา้ทีขดัต่อ

กฎหมาย 

 จดัใหม้ีระบบการควบคุมดูแลมิใหม้ีการดาํเนินการใดๆ เพือใหไ้ดม้าหรือใช้ขอ้มูลความลบัทางการคา้

ของคู่แข่งทางการคา้โดยวธีิการทีผิดกฎหมาย 

 ไม่กระทาํโดยเจตนาเพือทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางเสือมเสีย 

 ไม่ดาํเนินการใดๆ ซึงเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการคา้โดยวิธีการทีไม่สุจริต 
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บทบาทต่อเจ้าหนี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่เจา้หนี ดงันี 

 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพนัทีมีต่อเจ้าหนีอย่างเคร่งครัด โดยคาํนึงถึง

ชือเสียงของบริษทัเป็นสําคญั 

 จดัให้มีขอ้กาํหนดและเงือนไขทางการคา้ เช่น การคาํประกนั และการปฏิบตัิกรณีผิดนัดชาํระหนีไว้

อยา่งชดัเจนและเป็นธรรม 

บทบาทต่อชุมชนและสังคม  

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงเป็นปัจจยัตน้ทางและ

พืนฐานของการดาํเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษทัจึงให้ความสําคญัอย่างยิงต่อการ

ใชท้รัพยากรอยา่งรับผิดชอบและการบรรเทาผลกระทบทางดา้นสิงแวดลอ้มอนัเนืองมาจากการดาํเนินธุรกิจมา

อย่างต่อเนือง ไม่เพียงเท่านนั บริษทัยงัมุ่งมนัดูแลความเป็นอยู่ทีดีของสัตวแ์ละปกป้องสิงแวดลอ้มตลอดห่วง

โซ่คุณค่าอีกดว้ย 

ความมุ่งมันในการบริหารทรัพยากรอย่างยงัยืนของบริษัทได้ส่งผ่านไปยงัการจัดการกระบวนการผลิต  

การจดัการนาํ การจดัการพลงังาน การจดัการของเสีย การใชแ้ละการจดัการสารเคมี การขนส่ง การบรรจุภณัฑ์

และบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยดึหลกัการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานควบคู่ไปกบั

การเพมิประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) 

นอกจากนี บริษทัยงัยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจบนหลกัการทีถูกตอ้งเหมาะสมและใส่ใจในสวสัดิภาพสัตว ์ซึงมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร และเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการเลียงสัตว์

และการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food Production) ตามนโยบายด้าน 

สวสัดิภาพสัตวข์องบริษทัอีกดว้ย 

 ติดตามและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัทงัในระดับประเทศและระดบัทอ้งถินในทุก

แห่งทีบริษทัดาํเนินธุรกิจ 

 บุคลากรทุกคนควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาํหลกั 4Rs ไดแ้ก่ ลดการใช ้(Reduce) ใช้

ซาํ (Reuse) นาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และฟืนฟูหรือนาํทางเลือกใหม่ทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม

นอ้ยกวา่เดิม (Replenish) มาใชใ้นการบริหารจดัการนาํ พลงังาน รวมถึงของเสีย   

 บุคลากรตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที กรณีทีพบเห็นสิงผิดปกติบริเวณสถานทีทาํงานที

อาจมีผลกระทบต่อบริษทั พนกังาน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม  
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 บุคลากรทีเกียวขอ้งมีส่วนส่งเสริมและผลกัดนัให้คู่คา้ธุรกิจมีการดาํเนินงานทีสอดคลอ้งตามนโยบาย

ดา้นการจดัหาอยา่งยงัยนืและแนวปฏิบตัิสาํหรับคู่คา้ธุรกิจ ของบริษทั  

 เปิดเผยข้อมูลการดาํเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียทีเกียวขอ้ง

แสดงความคิดเห็นในประเด็นทีอาจกระทบต่อชุมชน 

บทบาทต่อภาครัฐ 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการสนับสนุน

โครงการภาครัฐ และให้ความช่วยเหลืออยา่งเตม็ทีเมือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

บทบาทต่อสือมวลชน 

บริษทัจะรักษาความสัมพนัธ์ทีดีและปฏิบติัต่อสือมวลชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ข้อมูลทีถูกตอ้ง 

เพือให้สือมวลชนเขา้ใจถึงประเด็นสําคญัต่าง ๆ ทีอยู่ในความสนใจ โดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างทนั

ต่อเหตุการณ์ 
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 หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 

หลักการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

สําคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัทีเกียวขอ้ง ผา่นช่องทาง

ทสีามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  

 

แนวปฏิบัติ 

เพือเป็นการสร้างความมนัใจวา่ขอ้มูลสําคญัทีเกียวขอ้งกบับริษทั จะไดรั้บการเปิดเผยอย่างครบถว้น โปร่งใส 

ทนัเวลา คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี 

การเปิดเผยข้อมูล 

1. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเขา้ถึงไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั ขอ้มูลถูกตอ้ง ไม่ทาํ

ให้สําคญัผิด เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน และไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของ

หน่วยงานกาํกบัดูแล  

2. เปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัที

เกิดขึน นอกเหนือจากทีได้เผยแพร่สู่ข้อมูลตามเกณฑ์ทีกําหนดและผ่านช่องทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3. มอบหมายให้สํานักลงทุนสัมพนัธ์ทาํหน้าทีเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลโดยทวัไปของบริษทั

ให้กับผูถื้อหุ้น  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  และผูล้งทุนของบริษทั และเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุ้นและ 

นักลงทุนทีสนใจติดต่อสือสารกบับริษทั นอกจากนี สํานักลงทุนสัมพนัธ์ยงัมีหน้าทีในการพบปะกับ 

ผูล้งทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พือนาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ  
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 หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

หลักการ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โครงสร้างคณะกรรมการทีเหมาะสม

และอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจนของคณะกรรมการบริษทัเป็นสิงทีจาํเป็นต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงาน รวมทงับุคคลทีจะไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทั จะตอ้งเป็นผูท้ีมีความซือสัตยต์่อหน้าที  

มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทงัจะตอ้งอุทิศเวลาให้กับบริษทั เพือทีจะปฏิบตัิหน้าทีได้

อย่างเต็มที และด้วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถ้ือหุ้นโดยรวม 

นอกจากนนั เพอืให้การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพยงิขึน จะตอ้งมีคณะกรรมการชุด

ยอ่ยต่างๆ เพือช่วยการกาํกบัดูแล ศึกษา และกลนักรองงานตามความจาํเป็น  

 

แนวปฏิบัติ 

เพือให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทงัเพอืใหก้รอบการทาํงาน

และอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัด เจน ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีจาํนวนทงัสินไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษทัตอ้ง

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยวา่  คน  

นอกจากนี ประธานกรรมการตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุด

ยอ่ย และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบัประธานคณะผูบ้ริหาร  

1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการทีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทงัในด้าน

ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเป็นประโยชน์กบับริษทั เช่น ธุรกิจทีเกียวขอ้ง และ

การบริหารความเสียง เป็นตน้ เชือชาติ สัญชาติ และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละ

คนในรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีกรรมการอิสระทีเป็นผูห้ญิงอยา่งนอ้ย  คน  
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2. คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

2.1 กรรมการบริษทั 

2.1.1 กรรมการบริษทัทุกคนตอ้งเป็นผูที้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามทีกาํหนดโดย

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ

ของหน่วยงานทีกาํกบัดูแลบริษทั  และกรณีกรรมการทีเป็นกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติั

ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดว้ย 

2.1.2 กรรมการบริษทัทุกคนตอ้งมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้ง ทงันี เพอืให้

เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั ต้องมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนทางธุรกิจ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ใน

อุตสาหกรรม  รวมถึงสามารถนาํเสนอมุมมองทีเป็นประโยชน์เกียวกบัความเสียงทีสาํคญั  

2.1.3 กรรมการบริษทัแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน  แห่ง 

โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

2.1.4 กรรมการบริษทัตอ้งไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกทีบริษทั

ใชบ้ริการอยู่ในช่วง  ปีทีผา่นมา 

2.1.5 กรรมการบริษัทที เป็นกรรมการทีเป็นผู ้บ ริหารจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนอืนไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง 

2.1.6 กรณีกรรมการบริษทัท่านใดมีการไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอืน  

กรรมการท่านนันจะตอ้งรายงานขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งให้บริษทัทราบ โดยเป็นเรืองหนึง

ของการมีส่วนไดเ้สียซึงตอ้งรายงานตามทีกาํหนดไว ้

2.2 คุณสมบติัเพมิเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

2.2.1 คุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลเป็น

ขนัตาํ และอาจกาํหนดเพมิเติมใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของบริษทั 

กรณีกรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมบริษทั จาํนวนหุ้นทีถือตอ้งไม่เกินร้อยละ .  ของ

จาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของแต่ละนิติบุคคลดงักล่าว โดยให้นบัรวมหุ้นทีถือโดย

ผูที้เกียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนันๆ ดว้ย 

2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน  แห่ง 
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การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผูส้รรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติั

เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั รวมถึงความรู้ความชาํนาญเฉพาะด้านทีจาํเป็นตอ้งมี 

(Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจยัเพิมเติมในการเสนอชือบุคคล

ดงักล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาแต่งตงั (กรณีมีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ

อืนทีไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพือเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป ทงันี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ

หุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตาม

หลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวอี้กดว้ย  

2. ในการสรรหากรรมการ บริษทัได้กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการทีต้องการสรรหา ให้สอดคลอ้งกบั 

กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทงันี บริษทัอาจสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมโดยใช้บริษทัที

ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบนัภายนอก 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ  

1. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการซึงอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดออกจากตาํแหน่ง

จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนทีใกลที้สุดกบัส่วนหนึงในสาม ทงันี กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจ

ไดรั้บการเสนอชือต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแต่งตงัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปได ้ 

2. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยกรรมการทีไดรั้บแต่งตงัใหม่จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระทียงั

เหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทน  ทงันี  การแต่งตงัดังกล่าวตอ้งผ่านมติอนุมติัของคณะกรรมการด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

3. กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัไดสู้งสุดไม่เกิน  ปี  

บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าทีในการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และ

แผนงานทีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัและผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียทังหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอาํนาจและหน้าทีความรับผิดชอบในการบริหารงาน

ประจาํวนัไปยงัประธานคณะผูบ้ริหาร  ซึงแยกจากอาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการอย่างชัดเจน  โดย

บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัมีดงันี 
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1.1 ปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงมติทีประชุม 

ผูถ้ือหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซือสัตยสุ์จริต 

1.2 กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ  นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน 

การ  บริหารความเสียงของบริษัท การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   

1.3 พิจารณาอนุมติัวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั และให้มีการทบทวนทกุๆ รอบปีบญัชี   

1.4 พิจารณาอนุมติัเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงานในการดาํเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปี

บัญชี รวมถึงดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบัติและติดตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนงานทีกาํหนดไว ้ 

1.5 พิจารณาอนุมัติรายการทีนอกเหนือจากรายการทีคณะกรรมการบริษทัได้มอบอาํนาจให้กับ

ประธานคณะผูบ้ริหาร หรือรายการทีกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบปฏิบติัของบริษทัทีเกียวขอ้ง

กบัเรืองดงักล่าวกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

1.6 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษทั และกาํหนดให้สํานัก

ตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน

ดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาระบบ

บริหารความเสียง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็น

ประจาํทุกปี และทบทวนระบบทีสําคัญอย่างน้อยปีละ  ครัง และให้ความเห็นไวใ้นรายงาน

ประจาํปี  

1.7 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถใน

การแข่งขนั โดยยงัอยู่บนพืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม และดูแลให้ฝ่าย

จดัการนาํไปเป็นส่วนหนึงในการทบทวนกลยทุธ์ 

1.8 ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนและทบทวน

นโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

1.9  แต่งตังประธานคณะผูบ้ริหาร  และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าทีของประธานคณะผูบ้ริหาร  

ให้เป็นไปตามนโยบายบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนของบริษทั ภายในกรอบแห่ง

อาํนาจทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และประเมินผลการปฏิบติังานของประธาน
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คณะผูบ้ริหาร เป็นประจาํทุกปี เพือประกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของประธานคณะ

ผูบ้ริหาร  

1.10 แต่งตงักรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพือกาํกบัดูแลการ  

ดาํเนินงานของบริษทัย่อยให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่านัน  

1.11 แต่งตงัเลขานุการบริษทั เพือรับผดิชอบดาํเนินการในเรืองต่างๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด 

1.12 แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นตน้ เพือช่วยคณะกรรมการในการ

กาํกบัดูแลกิจการให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีได้กาํหนดไว ้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 

1.13 จดัใหม้ีแผนงานการพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน  

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะดา้น เพือให้การ

ปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิงขึน โดยอย่างน้อยจะต้องแต่งตัง ( ) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึงรับผิดชอบงานตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสียง ( ) คณะกรรมการบรรษทัภิบาล

และการพฒันาเพือความอย่างยงัยืน ซึงรับผิดชอบงานทีเกียวขอ้งกับบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความ

ยงัยืน รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางทีเกียวขอ้ง ( ) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ ซึงรับผิดชอบการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั การสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบติั

เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และสอบทานค่าตอบแทนกรรมการ และ ( ) คณะกรรมการบริหาร 

ซึงรับผิดชอบในการติดตามการดาํเนินการและกาํกบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย

และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มีบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบตามกฎบติัของแต่ละคณะ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประชุมมากกว่า  ครังต่อปี โดยวนัประชุมคณะกรรมการจะมี

การกําหนดไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี  อย่างไรก็ตาม  ว ันประชุมทีกําหนดไว้ดังกล่าวอาจมีการ

เปลียนแปลงไดห้ากมีเหตุจาํเป็น  ทงันี กรรมการทกุคนจะไดรั้บแจง้กาํหนดการดงักล่าวและมีหน้าที

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสมาํเสมอ  กรณีทีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมใน

ครังใดใหแ้จง้สาเหตุให้เลขานุการบริษทัทราบก่อนการประชุมในครังนนัๆ  และให้เลขานุการบริษทั

ดาํเนินการแจง้ผลการประชุมให้กรรมการทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมท่านนนัไดรั้บทราบ  

2. ประธานผูบ้ริหาร ร่วมกับประธานผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั จะเป็นผูพิ้จารณา

กลนักรองเรืองทีจะบรรจุเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพือ
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พิจารณาอนุมติั โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระทีจะเสนอเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระ

การประชุมได ้ 

3. กาํหนดให้เลขานุการบริษทัมีหน้าทีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการ

บริษทัจะตอ้งทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงจดัทาํเอกสารการประชุมทีมีสารสนเทศทีสําคัญครบถว้น โดยจดัส่ง

ให้แก่กรรมการไม่นอ้ยกว่า  วนัก่อนวนัประชุม เพือให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุม

ไดอ้ยา่งเตม็ที  

4. ในการประชุมแต่ละครัง ให้เชิญผูบ้ริหารซึงรับผิดชอบโดยตรงในวาระทีนาํเสนอเพือพิจารณาเป็น

ผูร้ายงานในวาระนนัๆ เพือให้กรรมการมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารสําหรับใชป้ระกอบการพิจารณาผูสื้บ

ทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น ตดัสินใจทีเป็นอิสระ 

ทงันี อาจมีการขอขอ้มูลเพมิเติมจากประธานคณะผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอืนทีไดรั้บ

มอบหมาย หรือขอคาํแนะนาํจากทีปรึกษาอิสระไดต้ามความเหมาะสม  

5. จาํนวนองค์ประชุมขนัตาํของทีประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะลงมติในแต่ละวาระ ตอ้งไม่น้อยกว่า

สองในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

กรณีกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระทีพิจารณา ให้กรรมการคนนันต้องเปิดเผย

รายละเอียดของการมีส่วนไดเ้สียนนัต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที และจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมใน

การลงมติในวาระนนั อนึง ในกรณีดงักล่าวนี จาํนวนกรรมการทงัหมดเพอืการนับองคป์ระชุมขนัตาํ

ตามทีกล่าวถึงในวรรคก่อน ใหห้มายถึงจาํนวนกรรมการทงัหมดทีไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ในวาระนนัๆ 

6. กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกนัเองตามความจาํเป็นในเรืองที

เกียวกบัการบริหารกิจการบริษทัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และรายงานผลการประชุม

ใหที้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 

7. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพือการเสนอเรืองของฝ่ายจัดการ และการ

อภิปรายของกรรมการโดยทวักันในเรืองทีนาํเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลย

พินิจทีรอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรืองทีนําสู่ทีประชุม รวมทงั

ประเด็นการกาํกบัดูแลกิจการ 

8. กรรมการแต่ละคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยร้อยละ  ของจาํนวนการประชุมใน

แต่ละปี 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็น 

ผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี  และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงจดัให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการทงัคณะไวใ้นรายงานประจาํปี  

2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล  รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผย

กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้น

รายงานประจาํปี 

3. จดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

4. คณะกรรมการบริษทัอาจจัดให้มีทีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ

ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ  

2. ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ยกเว้น

ค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ริหาร ซึงจะถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

1. ในการเข้ารับตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลสําคัญเกียวกับบริษทั 

ขอ้บงัคบัทีระบุถึงขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงขอ้มูล

เกียวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้มลูอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

สําหรับกรรมการทียงัไม่เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรเกียวกบักรรมการ บริษทัจะจดัให้กรรมการ

ท่านนนัๆ เขา้อบรมในหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เพือให้ไดรั้บทราบ

ขอ้มูลดงัต่อไปนี 

(1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย 

(2) แนวทางในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการตามกฎระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงั

หลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 



 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)  นโยบายบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยังยืน 

 

 

  25

2. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนือง เกียวกับลักษณะธุรกิจ  

แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ความรู้เกียวกบัอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้ง กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง

ความรู้เกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาเพือการเติบโตอย่างยงัยืน เพือเป็นการเสริมสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจ เพือประกอบการปฏิบัติหน้าที โดยการอบรมและให้ความรู้อาจกระทาํเป็นการ

ภายในบริษทั หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก รวมไปถึงจดัให้มีการเยียมชมกิจการตามความ

เหมาะสม 

3. การพฒันาผูบ้ริหารจะเป็นไปตามแผนงานการพฒันาผูบ้ริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน โดย

ประธานคณะผูบ้ริหารจะรายงานการดาํเนินงานตามแผนงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเป็น

ประจาํทุกปี 

4. จดัใหม้ีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ให้แก่ผูบ้ริหารอย่างต่อเนืองเกียวกบัการกาํกบัดูแล กฎระเบียบ

ต่างๆ และเรืองอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาเพือการเติบโตอยา่งยงัยนื เพือเป็นการเสริมสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ เพือประกอบการปฏิบติัหน้าที โดยการอบรมและให้ความรู้อาจกระทาํเป็นการภายใน

บริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร 

1. กรณีประธานคณะผู ้บริหารหรือผู ้บริหารมีการไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอืน

นอกเหนือจากทีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั จะตอ้งรายงานขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งต่อบริษทัตามที

กฎหมายกาํหนด ทงันี มิให้ประธานคณะผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะ

ผูบ้ริหารของบริษทัอืน เวน้แตจ่ะไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

2. ผูบ้ริหารของบริษทัต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบัญชีภายนอกทีบริษทัใช้

บริการอยูใ่นช่วง  ปีทีผา่นมา 

5. บทลงโทษ 

ในกรณีทีพนกังานกระทาํการใด ๆ ทีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฯ ฉบบันีไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม พนกังาน (แลว้แต่กรณี) จะถูกพิจารณาโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทั 

และไดรั้บโทษตามทีกฎหมายกาํหนด 
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6. การทบทวนนโยบาย 

ให้สํานักเลขานุการบริษทัทบทวนนโยบายฯ ฉบบันีเป็นประจาํทุกปี หรือก่อนหน้านันตามสมควร หาก

พบว่านโยบายฯ ฉบบันีไม่เหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยให้สํานักเลขานุการบริษทั

นาํเสนอนโยบายฉบบัใหม่ทีไดมี้การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

และการพฒันาเพือความยงัยนืก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือขออนุมติัการนาํไปใชบ้งัคบัต่อไป 

7. วันทีมีผลบังคับใช้ 

นโยบายบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนฉบบันีมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2564 เป็น

ตน้ไป โดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที 15 ธนัวาคม 2564 

 

 

 


