บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ได้ รับอนุมัตจิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 มกรำคม 2562
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 16 มกรำคม 2562 เป็ นต้ นไป

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ กับการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็ นรากฐาน
สาคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผลู้ งทุน เพื่อนาไปสูก่ าร
ประกอบธุ รกิ จที่ สามารถแข่งขัน ได้และมี ผลประกอบการที่ ดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิ จ อย่างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ทาคูม่ ือ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2 ให้สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบตั ิ
 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอานาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถื อ หุ้น และรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้มี ส่ว นได้เสี ย จะเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้า งให้อ งค์ก รมี ภู มิ คุ้ม กั น ที่ ดี แ ละสร้า ง
ความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. กรรมการบริษั ท ผู้บ ริหาร และพนักงานทุก คน มุ่งมั่น ที่ จะนาหลัก การก ากับ ดูแลกิ จการ จริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการดาเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนิ นการให้โครงสร้างการจัด การของบริษั ท มี การกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ และผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมถึง การมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบ
ต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนัก และเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ด้วยการรับฟั ง
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และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สงิ่ ที่ดีที่สดุ อยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ มั่น
ในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท
เป็ นที่ตงั้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นาองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ ในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยกาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ในปั จจุบนั
และในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและการก ากับ ดูแ ล ให้ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท เป็ น ไปอย่างโปร่งใส
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารก าหนดวิ สัย ทั ศ น์แ ละพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ก รรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร
และพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
1.1.1 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิ งปฏิบัติการ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นประจาทุกปี
1.1.2 กาหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการ
ปฏิบตั ิตามแผนงานให้เป็ นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
1.1.3 จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกาหนดกรอบทิศทางองค์กร
และเตรียมพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
1.1.4 ให้ค าแนะน า ข้อคิ ด เห็ น และแนวทางบริห ารจัด การบริษั ท เพื่ อ ใช้ในการจัด ท าแผนงานที่ ชัด เจน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
1.1.5 สือ่ สารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดาเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทัง้ องค์กรรับทราบ
- ผูบ้ ริหาร : ผ่านการประชุม
- พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
1.1.6 มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยก าหนดให้ ฝ่ ายจั ด การรายงานผลการด าเนิ น งานผ่ า น
คณะกรรมการบริหาร เป็ นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส
หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการบริษั ทมี บ ทบาทสาคัญ ในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒ นธรรมองค์กรในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะ
ยาว มี จริยธรรม เคารพสิทธิ และมี ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสีย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม พัฒ นาหรือลด
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ผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
1.2.1 กาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดนโยบายการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อมและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.2 คณะกรรมการบริษั ทมี บทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการดาเนินการและปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.3 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายสาหรับกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึง
หลักการและแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้มีการจั ดทาและพิจารณาอนุมตั ินโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
1.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลให้มีการสือ่ สาร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
เข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ ให้มี การปฏิบัติจริงตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบาย และการปฏิบตั ิเป็ นประจา
1.2.5 การปรับ ตั ว ภายใต้ปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง คณะกรรมการบริ ษั ท เฝ้ า ระวังและติ ด ตามข่ า วสาร
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยกาหนด
กลยุทธ์และผลตอบแทนจากการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็ น
หนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษั ท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อบริษัท และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการบริษั ท และผู้บ ริห ารปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ระมัด ระวัง และซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต
โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดาเนินงานของ
บริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการ
อนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการบริษั ทเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั ท รวมทั้ง
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูอ้ านวยการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผูอ้ านวยการและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สาคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
1.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดทากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่อย โดยระบุบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน ตามความเหมาะสม
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1.4.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกาหนดให้มีการ
ติดตามงานที่มอบหมาย
1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั อนุมตั ิ
2) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ
3) คูม่ ืออานาจดาเนินการ หรือระเบียบอนุมตั ิ โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการบริษั ทก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการ (Objectives) เป็ นไป
เพื่อความยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมการบริษั ท รับ ผิ ด ชอบดูแ ลให้มี วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลัก (Objectives) ที่ ชัด เจน
เหมาะสมสามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรขับเคลือ่ น
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1.2 คณะกรรมการบริษัทกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย และสังคมควบคูก่ นั ไป โดยพิจารณาถึง
1) สภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงปั จจัยต่างๆ รวมทัง้ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม
2) ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชานาญ โอกาส/ความเสีย่ งทางธุรกิจ
2.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
อยูใ่ นจิตสานึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ม่ นั ใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือ
ประจ าปี ของบริษั ท นาไปสู่ก ารบรรลุวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้าหมายหลัก โดยมีก ารน านวัตกรรมและเทคโนโลยีม าใช้อ ย่า ง
เหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และสนับสนุน
ให้มีการจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่าเสมอ
2.2.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ก ากั บ ดู แ ลให้ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละแผนงานประจ าปี มี ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม ปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปั จจัยที่อาจมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท
1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียกับ
บริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สดุ
2) ระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทัง้ ภายในและภายนอก
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3) ระบุความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อบริษัทและผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย โดยจัดลาดับความสาคัญมาดาเนินการให้เกิดผล
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวั ตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการสร้า งความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้อ งการของผู้มี ส่ว นได้เสี ย โดยอยู่บ นพื น้ ฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2.2.4 คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมาย โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
ศักยภาพของบริษัท ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.2.5 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการสือ่ สารวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานประจาปี ท่วั ทัง้ องค์กร
2.2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และ
ติดตามการดาเนินการตามแผนงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่ เป็ นอิสระ ที่เหมาะสม และจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการบริษั ทกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วย กรรมการบริษั ทที่ มี
คุณ สมบัติ หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษั ท ไม่จากัดเพศ
มีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และมีกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิ จ
หรืออุตสาหกรรมหลัก ที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่
3.1.2 คณะกรรมการบริษั ทพิ จารณาจ านวนกรรมการบริษั ทที่ เหมาะสม สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการบริษั ทมี สัดส่วนระหว่างกรรมการบริษั ท ที่ เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการบริษั ท ที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็ นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ที่สามารถให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ดูแลให้กรรมการอิสระ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท และการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้ม่ ันใจว่า องค์ประกอบ
และการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดว่า ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็ นกรรมการอิสระ
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3.2.2 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอ้ านวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึง่ มีอานาจโดยไม่จากัด
1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุม
ในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(3) เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
(4) เป็ นผู้เรียกประชุ มคณะกรรมการบริษั ท และก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษั ท
โดยหารือกับกรรมการผูอ้ านวยการและมีมาตรการที่ดแู ลเรือ่ งสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(5) กากับ ติดตาม ดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(6) ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี
(7) จัด สรรเวลาไว้อ ย่า งเพี ย งพอ ที่ ฝ่ ายจัด การจะเสนอเรื่อ ง และมากพอที่ ก รรมการบริษั ท
จะอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดลุ พินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ
2) กรรมการผูอ้ านวยการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
3.2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอ้ านวยการเป็ นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการ ดังนี ้
1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูอ้ านวยการมีสว่ นได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุม
และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
2) รองประธานกรรมการบริษัททาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึง่ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนัน้
3.2.4 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณี ที่กรรมการ
อิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
3.2.5 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ ง กลั่นกรองข้อมูล
และเสนอแนวทางการดาเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3.2.6 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
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แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ ได้
กรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติและมีความรูค้ วามชานาญที่เหมาะสม
3.3.3 คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.4
คณะกรรมการบริษั ทพิ จารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิด ชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการบริษั ทนาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว โดยเสนอโครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
3.4.3 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
3.4.4 คณะกรรมการบริษัทเปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มคี มู่ อื กรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการบริษัทมีการเปิ ดเผยการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
3.5.3 ในกรณี ที่กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
3.5.4 กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททัง้ หมด ที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี ยกเว้น กรณีที่มีเหตุจาเป็ น
3.5.5 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละ
คนนัน้ ไม่ได้ขึน้ อยู่กับจานวนบริษั ทที่กรรมการบริษั ทดารงตาแหน่ง ดังนัน้ บริษั ทจึงไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยซึง่ รวมถึง
1) การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผูบ้ ริหาร
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ระดับสูงของบริษัทที่รว่ มลงทุนเป็ นผูพ้ ิจารณากรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารในกลุม่ ที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความชานาญ
ในธุรกิจนัน้ เข้าไปเป็ นตัวแทนในฐานะผูร้ ว่ มทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
2) กาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่ เป็ นตัวแทนของบริษั ทตามข้อ 1) และให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผรู้ ว่ มลงทุนอื่น คณะกรรมการ
บริษั ทควรก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่ อย่างดี ที่ สุด เพื่ อผลประโยชน์ของบริษั ทย่อยและให้สอดคล้อ งกับ นโยบาย
ของบริษัทแม่
3) ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทย่อยที่ เหมาะสมและรัดกุมเพี ยงพอ และการท ารายการต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4) การเปิ ดเผยข้อ มูลฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน การท ารายการกับ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็ นต้น
3.6.2 การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทาสัญญา
ร่วมทุน (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการ และการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัท
ได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หรือตามความเหมาะสม
3.7.2 คณะกรรมการบริษั ท จัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน เช่ น ประเมิ น ผลทั้งคณะ ประเมิ น ผล
รายบุคคล และเปิ ดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจาปี
3.7.3 คณะกรรมการบริษัทนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษั ทกากับดูแลให้กรรมการบริษัท แต่ละคนมี ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รบั
การเสริมสร้างทักษะและความรู ้ สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบัติ
3.8.1 บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รบั การปฐมนิเทศ
- แนะนาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่
- ทิศทางการดาเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร)
- บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
3.8.2 กรรมการบริษั ทจะได้รบั การพัฒ นาความรู แ้ ละการอบรมที่ จาเป็ น อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
3.8.3 คณะกรรมการบริษั ท ควรมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ ย ง และ
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สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่ นั ใจว่า การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้มี การกาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษั ทเป็ นการล่วงหน้า เพื่ อให้
กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
3.9.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดจานวนครัง้ ของการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
3.9.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเสนอเรือ่ งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
เข้าสูก่ ารประชุม
3.9.4 คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษั ท เป็ นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
3.9.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผูอ้ านวยการและผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง
3.9.6 คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูอ้ านวยการ เลขานุการบริษัท
หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
3.9.7 คณะกรรมการบริษั ท จัด ให้ก รรมการบริษั ท ที่ ไม่ เป็ น ผู้บ ริห ารมี โอกาสที่ จ ะประชุ ม ระหว่า งกัน เอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้ง
ให้กรรมการผูอ้ านวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.9.8 คณะกรรมการบริษั ท ก าหนดให้มี เลขานุก ารบริษั ท โดยมี ห น้า ที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ห ลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อานวยการและผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ
4.1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูอ้ านวยการดูแลให้มีผบู้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสม
4.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ กากับดูแลให้มีแผนสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอดตาแหน่ง กรรมการผูอ้ านวยการและผูบ้ ริหารระดับสูง และรายงาน
แผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4.1.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูอ้ านวยการและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การอบรม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
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4.1.5 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการผูอ้ านวยการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษั ทหรือผูบ้ ริหารของบริษั ทอื่ น ต่อประธานกรรมการบริษั ทและประธานกรรมการตรวจสอบรับ ทราบ
โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการบริษัทกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผูอ้ านวยการ
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบาเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ านวยการ
- ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เงินตอบแทนการเกษี ยณอายุ ESOP
4.2.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็ นผูส้ ื่อสาร
กับกรรมการผูอ้ านวยการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี ้
- ผลการดาเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
- สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
4.2.3 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูอ้ านวยการประเมินผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรของ
บริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของบริษัท
แนวปฏิบัติ
4.3.1 บริษัทไม่มีขอ้ ตกลงของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็ นผูต้ ิดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
- โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ
4.4.2 คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ
สาหรับรองรับการเกษี ยณ
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริม การพัฒ นานวัต กรรมที่ ส ร้า งมู ล ค่ า มาตรฐานสิ น ค้า บริก าร หรื อ
กระบวนการทางาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
5.1.2 คณะกรรมการบริษั ท ส่งเสริม การพัฒ นาต่ อ ยอดนวัต กรรมทางธุ รกิ จ ตามสภาพปั จ จัย แวดล้อ ม
ที่เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ ปรับ ปรุ งกระบวนการผลิต กระบวนการท างาน การร่วมพัฒ นานวัตกรรมกับ คู่ค ้า เพื่ อ เสริม สร้า ง
ศักยภาพในการแข่งขัน
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการบริ ษั ท ติ ด ตามดู แ ลให้ฝ่ ายจั ด การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิ ดสิท ธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสีย เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ทุก ส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์
เป้าหมายหลักที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ (Operation Plan)
แนวปฏิบัติ
5.2.1 คณะกรรมการบริษั ท ตระหนัก และเคารพในสิ ท ธิ ของผู้มี ส่วนได้เสีย กลุ่ม ต่ าง ๆ โดยค านึ งถึ งสิท ธิ
ตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าสิทธิ ดังกล่าว ได้รบั การคุม้ ครองและการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ตลอดจนคานึง ถึง ชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมถึง
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
5.2.2 คณะกรรมการบริษั ทสนับ สนุนให้จัด ทารายงานความรับ ผิด ชอบทางสังคม โดยเป็ น ส่วนหนึ่งของ
รายงานประจาปี
5.2.3 คณะกรรมการบริษัทดาเนินการให้มีช่องทางและขัน้ ตอนที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนในเรือ่ งที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรือ่ งที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
5.2.4 คณะกรรมการบริษั ท ได้ก าหนดนโยบาย หรือ แนวทางในการปกป้องคุ้ม ครองพนักงาน หรือผูแ้ จ้ง
เบาะแส ในเรือ่ งที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรือ่ งที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม โดยบริษัทได้กาหนดไว้ใน จริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษั ท ติ ด ตามดูแ ลการจัด การทรัพ ยากรให้เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล
โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อความยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 ด าเนิ น ธุ รกิ จ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อ ม โดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
5.3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5.3.3 ส่งเสริมให้ความรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
5.3.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด
และฟื ้ นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่า งยั่งยืน
5.3.5 มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทานที่ดาเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5.3.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการบริษั ท มี ก ารน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ และพัฒ นาก าร
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสีย่ งที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
6.1.2 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ค ณะกรรมการธรรมาภิ บาลและบริหารความเสี่ยง ด าเนิ นการ
ในเรือ่ งต่อไปนี ้
- กาหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษัท
- ส่งเสริมให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมสาคัญของบริษัท
- บริษัทมีการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึน้ เป็ นหน่วยงานหนึง่ ภายในบริษัท โดยมีสาย
การรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรือ่ งต่อไปนี ้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ทบทวนและกาหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความสาคัญกับความผิดปกติที่มีนยั สาคัญ
6.1.4 บริษัทมีการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
บริษั ท มี ก ารก าหนด “นโยบาย ค าสั่ง และวิ ธี ก ารดูแ ลกรรมการและผู้บ ริ ห าร ในการน าข้อ มูล ภายในของบริษั ท ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตน” (ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ถกู บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้
ที่ 7/2545) ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุ
วาระเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และได้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
ซึ่งทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
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หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการบริษั ทมีการกาหนดนโยบายดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้ ได้
ระหว่างบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรั พย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท
แนวปฏิบัติ
6.3.1 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนด
นโยบายและวิธีป ฏิ บัติ ในการรัก ษาความลับ (Confidentiality) การรัก ษาความน่าเชื่ อ ถื อ (Integrity) และความพร้อ มใช้
ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัด การข้อมูลที่ อาจมี ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์ (Market Sensitive Information)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
6.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมทัง้ ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยผูม้ ีสว่ นได้เสียไม่มีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจ
6.3.3 คณะกรรมการบริษั ท ก าหนดให้ก รรมการบริษั ท ผู้บ ริห าร ต้อ งรายงานการมี ส่ว นได้เสี ย ของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต โดยจัดทานโยบายต่อต้านการทุจริต
และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริต โดยสือ่ สารให้ทกุ ระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก
แนวปฏิบัติ
6.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
เป็ นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษั ท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มี หน้าที่ ปฏิ บัติ ตาม รวมถึงการสนับสนุนกิ จ กรรม
ที่สง่ เสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6.4.2 คณะกรรมการบริษั ทจัดให้มี การเปิ ดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึ งนโยบายต่ อต้าน
การทุจริต รวมทัง้ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจาปี ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียน และการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 กาหนดการรับเรือ่ งร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
6.5.2 หากเป็ นการแจ้งเบาะแสในเรื่อ งเกี่ ย วกับ การทุจริต ให้ปฏิ บัติต ามข้อปฏิ บัติ ตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริต ซึง่ อยูใ่ นนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญกับการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญที่
มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูส้ นใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สาคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็ น
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1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้ม า/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เ กี่ ยวโยงกัน
การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปั นผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th
ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในปี ที่ผา่ นมาบริษัทไม่ถกู สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
- วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน
- รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
- งบการเงินรายไตรมาส และประจาปี ทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้า
- รายงานประจาปี และแบบ 56-1
- การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
- หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เสนอเรือ่ งบรรจุวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทากิจกรรมทางสังคมของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัท ทัง้ ที่เกี่ ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรือ่ งที่เกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินเป็ นประจาทุกปี และในปี 2561 ได้จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ เพื่อประกอบการ
เปิ ดเผยงบการเงิน ซึง่ ฝ่ ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้ม อบหมายให้กรรมการและผูจ้ ัด การอาวุโส ฝ่ ายบัญ ชี บ ริห าร
และฝ่ ายการเงิ น นางสาวเพชรรัต น์ อนัน ตวิชัย ท าหน้าที่ ติ ด ต่อ สื่อ สารกับ ผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถื อ หุ้น รวมทั้งนักวิ เคราะห์
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3444 หรือที่ website www.farmhouse co.th หรือ
ที่ e-mail address petcharat.ana@pbplc.co.th
นอกจากนี ้ ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูล และตอบข้อซักถามต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องซึง่ ติดต่อเข้ามาทางอีเมล์
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง กรรมการ
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ผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ัดทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์
และผูเ้ กี่ยวข้อง
7.1.2 การให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
7.1.3 คณะกรรมการบริษั ท ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อ มูล ซึ่งรวมถึ ง งบการเงิ น รายงานประจาปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจาปี
7.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร บริษัทได้ปฏิบตั ิและเปิ ดเผย
ตามหลัก เกณฑ์ข องสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการบริษั ท ดูแ ลให้ฝ่ายจัด การมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ฐานะทางการเงิ น ของบริษั ท
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ หากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการชาระหนี ้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว
7.2.2 การอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ อนุมัติ คณะกรรมการบริษัท
มั่นใจว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถ
ในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริษัทประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่น
ในการแก้ไขปั ญหา โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล กรณีที่
บริษัทประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
7.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทกาหนดแผนการแก้ไขปั ญ หาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ น
ธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยฝ่ ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่าเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริต การปฏิบตั ิต่อ
พนัก งานและผู้มี ส่ว นได้เสีย รวมถึ งการปฏิ บัติ อ ย่างเป็ น ธรรม และการเคารพสิท ธิ ม นุษ ยชน ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงาน ที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้ นี ้ อาจเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
หน้า 16

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

7.4.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรือ่ งสาคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิ ที่จะนาไปสูก่ ารสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษั ท กากับ ดูแลให้ฝ่ายจัด การจัดให้มี ห น่ว ยงานหรือผู้รบั ผิ ด ชอบงานนักลงทุน สัม พัน ธ์
ทาหน้าที่สอื่ สารกับผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสือ่ มวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูอ้ านวยการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผูม้ ีความเข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทเป็ นผูส้ อื่ สารและเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
7.5.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มี การเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิของ
ตน และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่ง
ในกาไร การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
8.1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุน้ ไม่มีการกระทาใดๆ อัน
เป็ นการละเมิ ดหรือลิดรอนสิ ทธิ ของผู้ถื อหุ้น โดยท าหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถื อหุ้นอย่ างเป็ นธรรม ตลอดจนสนับสนุ น
และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย หรื อผูถ้ ือหุน้
ประเภทสถาบันได้ใช้สิ ท ธิ ของตน ทั้งสิ ทธิ ขั้นพื ้นฐานของผู้ถื อหุ้น สิ ทธิ ในการเข้าถึ งสารสนเทศอย่ างเพี ยงพอและทันเวลา
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรือ่ งที่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อบริษัท
8.1.2 คณะกรรมการบริษั ท ก าหนดให้ว าระการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของบริษั ท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีวาระการประชุมที่สาคัญเรือ่ งต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนัน้ เอกสารประกอบการประชุมที่จะนาส่งให้กับผู้ ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิ ญ ประชุมนัน้
ได้มี ค าชี แ้ จงข้อ เท็ จจริงและเหตุผลพร้อ มความเห็ นของกรรมการที่ มี ข ้อมูลเพี ย งพอ ให้ผูถ้ ื อหุ้น ใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจ
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี ้ ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้ระบุชดั เจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสาคัญพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี ได้แก่
- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษั ทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยได้ให้
รายละเอียดชื่ อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จานวนบริษั ทที่ ดารงตาแหน่งกรรมการ แยกเป็ นบริษั ทจด
ทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจานวนปี ที่ ดารง
ตาแหน่ง กรณีเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตัง้ ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา

หน้า 17

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบ และจานวนเงินค่าตอบแทน

รวมทัง้ นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผา่ นการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทน จานวนปี ที่ทาหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญ ชี รายเดิ ม ) วิธี การพิ จ ารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญ ชี ซึ่งได้ผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- วาระการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดสรรกาไรและ
เงิ น ทุน สารอง จานวนเงิ น ปั น ผล พร้อ มเหตุผลและข้อ มูลประกอบ ซึ่งเป็ น ไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และวัน ที่
คณะกรรมการกาหนด (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล
8.1.3 คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
8.1.4 คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
8.1.5 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า ไม่นอ้ ย
กว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผูถ้ ือหุน้
สามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี ้ หากมีความจาเป็ น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็ นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบ
หรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ตอ้ งเสนอขออนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณีไป และบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2560 ตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560
บริ ษั ท ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น มอบฉั น ทะให้บุ ค คลอื่ น หรือ กรรมการอิ ส ระเข้า ร่ว มประชุ ม แทน
และออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ตอ้ งใช้สาหรับผูม้ าประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดง
ขั้น ตอนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และการลงคะแนนแนบไปพร้ อ มหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และสามารถ Download ได้ จ าก
www. farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึง่ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ กาหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน
โดยนับจานวนหุน้ สามัญ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ
โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยระบุผลการลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ วาระแต่งตัง้ กรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า
8.1.6 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผูถ้ ื อหุน้ ทุกรายใช้สิทธิ ของตนในฐานะผูถ้ ื อหุน้ โดยบริษัทส่งหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.1.7 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุน้ ประเภทเดียวกัน

หน้า 18

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

มีสทิ ธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
8.1.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่ น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผู้ถื อหุ้นสามารถก าหนดทิ ศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และผูถ้ ือ
หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน เลขานุการบริษัท จะชีแ้ จงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้
นับจานวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มี สิทธิ ในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย บริษัท ได้นาระบบ
Barcode และบัต รลงคะแนนเสี ย งมาใช้ใ นการลงทะเบี ย น และในการนับ คะแนนแต่ ล ะวาระ แสดงผลคะแนนผ่ า นหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึน้ โปรเจคเตอร์ให้ผถู้ ือหุน้ เห็นพร้อมกัน ในการประชุมสามั ญผูถ้ ือหุน้ ปี 2561 มีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนีก้ รรมการผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ
ได้ จั ด ให้ มี Inspector เป็ นสั ก ขี พ ยานในการนั บ คะแนนเสี ย งแต่ ล ะวาระ โดยเชิ ญ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่
บริษั ทสานักงานอีวาย จากัด รวมทัง้ ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎมาย เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัท ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละครัง้ ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชี โดยในปี 2561 บริษัท ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 39 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เมื่อเวลา
9.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวก
เพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 10-12 เมษายน 2560 และมีการเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
หลังวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ บริษั ทเผยแพร่มติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บนั ทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารพร้อ มตาแหน่ง ที่เข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ คาชี แ้ จงของกรรมการ รวมทัง้ มติที่ประชุมและผล
การลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นี ้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th/ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้ 14 วัน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัทกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้
8.2.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้
8.2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้
8.2.4 คณะกรรมการบริษัทกาหนดแนวทางในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า
3) กรรมการบริ ษั ท ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผู้บ ริ ห ารสูง สุ ด ทางด้า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
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และผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม
4) ก่อนเริม่ การประชุม มีการแจ้งจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และผูถ้ ือ
หุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
5) วาระการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็ นรายบุคคล
6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
7) มีการใช้บตั รลงคะแนน รวมทัง้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 คณะกรรมการบริษัทเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
8.3.2 คณะกรรมการบริษั ท ดูแลให้มี การจัดท ารายงานการประชุ มผู้ถื อหุ้น โดยบันทึ กการชี ้แจงขั้นตอน
การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
พร้อมคาถาม คาตอบ และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
8.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผูม้ ีสว่ นได้เสียในการสร้างเสริม
ผลการดาเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี ้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิง่ แวดล้อม และภาครัฐ
1.1 ผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษั ท ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ระมัด ระวัง ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต เพื่ อ สร้า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.1.1 เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
1.1.2 ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ต่อผูถ้ ือหุน้ อันจะนาไปสูค่ วามเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
1.1.3 มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้
อย่างเหมาะสม
1.1.4 รายงานสารสนเทศส าคั ญ ที่ มี ห รื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ข องผู้ถื อ หุ้ น
ทัง้ สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
1.1.5 จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี
1.1.6 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อย เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
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บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
1.1.7 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.8 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
1.1.9 อ านวยความสะดวกในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิ ธี ก าร ไม่ เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้ผอู้ ื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.1.10 ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.1.11 ปกป้องผลประโยชน์แ ละดูแลทรัพ ย์สิน ของบริษั ท เสมื อนวิญ ญู ชนพึงรัก ษาทรัพ ย์สิน
ของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษั ทตระหนักว่า ความพึงพอใจและความเชื่ อมั่นของลูกค้าเป็ นกุญ แจสาคัญ
อันนาไปสูค่ วามสาเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.2.1 ดาเนินธุรกิจด้านผลิต จาหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
1.2.2 ดาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสิน ค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจ
โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
1.2.3 ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
1.2.4 ไม่ เรีย ก รับ หรือ ยิ น ยอมที่ จ ะรับ ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์อื่ น ใดที่ ไม่ สุจ ริ ต จากลูก ค้า
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
1.2.5 ปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลงทางการค้า ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ ให้รีบ แจ้ง ลูก ค้า เป็ น
การล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.2.6 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รบั
การเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
ทัง้ นีบ้ ริษัท ได้จดั ให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็ นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และคาปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091
และ ทางเว็บไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการ
และดาเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้คาขอต่างๆได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่ อลูกค้า
และ
ผูบ้ ริโภค
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษั ท ปฏิ บัติ ต่ อ คู่ค ้า ด้ว ยความเสมอภาคและค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ร่ว มกั น
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1.3.1 มีระบบการคัดเลือกคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการดาเนินธุรกิ จตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่คา้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันที่
เป็ นธรรมเสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน
1.3.2 รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค ้า ไม่น าไปใช้เพื่ อประโยชน์ตนเอง หรือ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
1.3.3 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ ร่วมกันพัฒ นาและเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
1.3.4 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้รีบ
เจรจากับคูค่ า้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.3.5 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า
1.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษั ท ด าเนิ น ธุ รกิ จ ภายใต้บ ทบัญ ญั ติ ของกฎหมาย โดยก าหนดเป็ น นโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยคานึงถึงจริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ
1.4.2 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า
1.5 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ให้กบั เจ้าหนี ้ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.5.1 ปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
1.5.2 ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
1.5.3 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ ่นั ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนีท้ ี่ดี
1.5.4 เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
1.5.5 ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ให้รีบ แจ้ง ให้เจ้า หนี ้ท ราบเป็ น
การล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีก้ ารค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้ลว่ งหน้า
โดยไม่มีการผิดนัดชาระแต่อย่างใด และปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนีเ้ งินกูใ้ ดๆ
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของบริษัท
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.6.1 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ และสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทางาน
ตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
1.6.2 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท
1.6.3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ
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สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
1.6.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนความรู ้ เพื่อพัฒนาความรู ค้ วามสามารถ
ของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
1.6.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริษัท
1.6.6 ให้ ผ ลตอบแทนด้ ว ยความเป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน
1.6.7 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุน
สารองเลีย้ งชีพ การออมทรัพย์ เป็ นต้น
1.6.8 เปิ ด โอกาสให้พ นัก งานมี ช่ อ งทางสื่ อ สาร เสนอแนะ และร้อ งทุก ข์ เกี่ ย วกับ การท างาน
ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีใน
การทางานร่วมกัน
1.6.9 จัด หาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ รวมทั้ง จัด สภาพแวดล้อ ม
การทางาน โดยคานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็ นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
1.6.10 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็ นทรัพยากรที่มคี ณ
ุ ค่าสูงสุดและเป็ นหัวใจใน
การขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามสาเร็จ บริษัทปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ และสิทธิพนื ้ ฐานของ
มนุษยชน
บริษั ท มีก ารส่งเสริม การอบรมพัฒ นาความรู ้ เพิ่ มขี ดความสามารถของพนัก งานอย่างทั่วถึ ง
พร้อมทัง้ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่กบั การดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วย
ความเป็ นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู ้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน
ในขณะเดี ย วกัน นั้น บริษั ท มี การส่งเสริม การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน คานึงถึ งความปลอดภัยต่อชี วิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตัง้ คณะกรรมการหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยในการทางานขึน้ มาดูแลงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรู ปแบบสวัสดิกา
รด้านต่างๆให้กบั พนักงาน เพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีขนึ ้
- ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาลประจาบริษัท ห้องอาหาร กองทุน เงิน
ทดแทน ค่า รัก ษาพยาบาลนอกเหนื อจากกฎหมายก าหนด ประกัน อุบัติ เหตุให้กับ พนัก งานทุก คนคุ้ม ครอง 24 ชั่ว โมง
ตรวจสุขภาพประจาปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอด
บุตร ทุนการศึกษาบุตร ซือ้ สินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ สวัสดิการด้านดอกเบีย้ ที่พกั อาศัย ฯลฯ
- ด้านขวัญและกาลังใจ เช่น การฝึ กอบรมสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ
งานเลีย้ งประจาปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ ฯลฯ
- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบีย้ สูงกว่าท้องตลาด กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ เงินบาเหน็จเกษี ยณ ฯลฯ
บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้พ นั ก งานทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว มในการดู แ ลสภาพแวดล้อ ม โดยมี ก ารจั ด ตั้ง
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“ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้อ มในสถานประกอบการ ” เพื่ อ ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตัง้ ระบบสัญ ญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
ป้องกันอุบตั ิภยั อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อม
ใช้งานอยูเ่ สมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครือ่ งดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครือ่ งช่วยหายใจ เป็ นต้น ซึง่ จัดให้มีการซ้อมอพยพ
หนีไฟและป้องกันอัคคีภยั เป็ นประจาทุกปี ทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ นอกจากนีย้ งั มีการติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิ ดเพื่อเฝ้า
ระวังดูทรัพย์สนิ ของพนักงานและบริษัท พร้อมทัง้ จัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษั ทได้ให้การสนับสนุนการจัดทากิ จกรรม 5ส. และกิ จกรรมการพัฒ นาสถานประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์สง่ เสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้น่าอยู่
โดยมีกิจกรรมรณรงค์และฝึ กอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อุบตั ิเหตุจากการเดินทาง และยาเสพ
ติดทุกประเภท โดยมีการจัดตัง้ คลินิกเลิกบุหรีภ่ ายในบริษัท ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ดีและเป็ นประโยชน์ตอ่ พนักงาน
บริษั ทจัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่ อเปิ ด โอกาสให้พ นักงานมี ส่วนร่วม
ในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็ นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้
พนั ก งานมี ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร อี ก ทั้ง บริ ษั ท ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ผู้บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันทาบุญบริษัท และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อ
นามาปรับใช้ในชีวติ ครอบครัว และการทางานซึง่ เป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน้
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิ จโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ
ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่ น เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ ดี โดยกาหนดเป็ น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.7.1 ไม่ดาเนินธุรกิจที่ทาให้สงั คมเสือ่ มลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูร่ ว่ มในชุมชนและสังคม
1.7.2 ปลูก ฝั งจิ ต ส านึ ก ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสังคมโดยส่ว นรวม ให้เกิ ด ขึน้ ในบริษั ท
และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
1.7.3 ถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
1.7.4 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟั งปั ญ หาและผลกระทบอันอาจเกิ ดขึน้ กับ ชุม ชน
โดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็ นรากฐานของการอยู่รว่ มกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหา
ขัดแย้งและเอือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
1.7.5 ก าหนดให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ ้น ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท
1.7.6 ทาการสารวจพร้อมรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนอง
และการพัฒนาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.7.7 ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมของท้องถิ่นทีก่ ลุม่
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สงั คมและชุมชนจะพึงได้รบั อย่างยั่งยืน
1.7.8 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น
1.7.9 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
1.7.10 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1.7.11 สร้า งความสัม พัน ธ์อัน ดี ให้เกิ ด ขึ น้ ระหว่า งบริษั ท กั บ ชุ ม ชนและสังคม บนพื ้น ฐานของ
ความถูกต้อง โปร่งใส เป็ นธรรม
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ได้ ก าหนดแผนงานประจ าปี เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด กิ จกรรมที่ เกี่ ย วกั บ
ความรับ ผิ ดชอบต่ อสังคมอย่ างต่ อ เนื่ อง ตั้งแต่ การพัฒ นาชุ มชนบริเวณรอบๆ โรงงานจนถึ งการพัฒ นาสั งคมในวงกว้าง
การจัดกิจกรรมสอนทาอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อเป็ นการสร้างอาชีพเสริม
ให้กับชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐิ นสามัคคีกบั ทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน การมอบ
เงินบริจาคและสิง่ ของต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก รายงานแห่งความยั่งยืน)
1.8 สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษั ทดาเนิน ธุรกิ จ โดยค านึงถึง ความรับผิด ชอบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณ ภาพชี วิตของชุมชน
และสังคม ทัง้ พืน้ ที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างยิ่ง การเลือกเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต และกระบวนการก าจัดของเสีย รวมถึ ง การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมที่ จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.8.1 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้อ งตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
1.8.2 สร้างวัฒ นธรรมองค์ก รและสร้างจิ ตสานึก ให้พ นักงานทุก ระดับ เกิ ด ความร่วมมื อ และ
ความรับผิดชอบในการจัดการสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.8.3 ส่งเสริมให้ความรู ้ และฝึ กอบรมแก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
1.8.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการ
บาบัด และฟื ้ นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.8.5 มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ที่ดาเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
1.8.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ค านึ งถึ งทางเลื อ กในการใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยไม่ ก่ อ ให้มี ผ ลกระทบต่ อ
ความเสียหายของ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิ ดน้อยที่สดุ เป็ นผูน้ าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรกั ษ์
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน

หน้า 25

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษั ทด าเนิ นธุ รกิ จโดยปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ยบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็ นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.9.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกั บการปฏิบัติ งานและไม่ดาเนินการใดๆ
อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
1.9.2 ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
1.9.3 สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
1.9.4 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น
บริษัท ดาเนินธุรกิจแบบสุจริต ซือ่ ตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชาระ
ภาษี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทัง้ ภาษี เงินได้นิติบคุ คล ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จา่ ย ภาษี ปา้ ย ภาษี โรงเรือน ภาษีศลุ กากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ด าเนิ น การกับ ความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมตั ิเข้าทารายการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ กรรมการ
บริษัทที่มีสว่ นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 ยึดถื อประโยชน์ของบริษั ทภายใต้ความถู กต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัด
ผลประโยชน์กบั บริษัท รวมทัง้ ไม่มีการเอือ้ ประโยชน์ หรือให้สทิ ธิพิเศษแก่บคุ คลใด
2.3 กรรมการบริษั ท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมี ส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่ มี ความเกี่ ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่รบั ทราบข้อมูลภายใน ห้ามทาการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน และภายหลังงบการเงินเปิ ดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
2.5 กาหนดให้กรรมการบริษั ท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิ ติ ภาวะ มี หน้าที่ รายงาน
การถื อครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ต่อไป
2.6 ไม่เปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษั ทที่ตนเองทราบ หรือได้รบั ทราบต่อบุคคลภายนอก
หรือผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
2.7 การเปิ ดเผยข้อมูล ต้องเป็ นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอานาจหน้าที่ อาจมีการกาหนดชัน้ ความลับ
ของข้อมูลตามความสาคัญของข้อมูล และการให้ขอ้ มูลต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
2.8 กรณีที่เป็ นรายการที่เป็ นปกติประจา และทากันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ ายบริหารและจัดการ
สามารถดาเนินการได้ โดยจะต้องอธิ บายได้ว่า ราคาที่ซือ้ ขายนัน้ เป็ นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็ นที่ยอมรับ
และเงื่อ นไขอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ที่ จะนามาตัด สิน ในการท ารายการดังกล่าว ฝ่ ายบริหารและจัด การ ได้พิ จารณาแล้วเห็ นว่ า
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ก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูง สุด ต่ อ บริ ษั ท โดยจะต้อ งเก็ บ เอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามาใช้ใ นการประกอบค าอธิ บ าย
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2.9 กรณีที่เป็ นรายการที่ไม่ได้เป็ นเรื่องปกติประจา แต่เป็ นรายการที่เป็ นนัยสาคัญ หากบริษัท มีการทา
รายการ ในลักษณะเช่นนีก้ ับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่ เกิ ด ขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บ ริษั ท จัด ให้มีบุคคลที่ มีค วามรู ค้ วามชานาญพิ เศษ เช่น ผู้สอบบัญ ชี หรือ
ผูป้ ระเมินราคาทรัพ ย์สิน หรือสานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ที่เป็ นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
3. การเลีย้ งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดาเนิ นธุรกิ จของบริษั ทเป็ นไปในทางที่มี การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลีย้ งรับรองหรือการรับการเลีย้ งรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ เพื่อรักษา
ไว้ซงึ่ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เป็ นสิง่ อันควรปฏิบตั ิตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ไม่รบั หรือให้ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง ที่อาจทาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใด หากจาเป็ นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรองตามประเพณี ที่มีมลู ค่าเกินกว่าปกติวิสยั ให้รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
3.2 กรณี ได้ร ับ มอบหมาย หรือได้ร ับ อนุ ญ าตจากผู้บังคับ บัญ ชาให้ไปช่ วยเหลื อหน่ วยงานภายนอก
อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนัน้ กาหนดและใช้เป็ นการทั่วไป เช่น การได้รบั
ของขวัญ ของกานัล และการจับฉลากชิงรางวัล เป็ นต้น
3.3 กรณีที่ตวั แทน คู่สญ
ั ญา หุน้ ส่วน หรือผูอ้ ื่นใด ที่ตอ้ งการให้ของขวัญ ของกานัล หรือการเลีย้ งรับรอง
ในนามของบริษัท ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากบริษัทก่อน
3.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรือ่ งเหล่านี ้ ควรจะอยูภ่ ายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
4. การต่อต้านการทุจริต
“บริษัท” เป็ นผูน้ าในการผลิต และจัดจาหน่ายเบเกอรี่ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผูบ้ ริโภค เพื่ อ สร้า งความเชื่ อ มั่น ให้แ ก่ ผู้มี ส่วนได้เสีย ทุก กลุ่ม จึ งได้พัฒ นาระบบบริห ารจัด การที่ โปร่งใส มี ป ระสิท ธิ ภาพ
และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้
จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และจะสิน้ สุดวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะดาเนินการตามนโยบาย
ต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รปั ชันจะเป็ นอุปสรรคที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กร
และประเทศ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อ
เป็ นข้อกาหนดให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี ้
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ใน “นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี”
รวมทัง้ ระเบียบ และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริษัทจะกาหนดขึน้ ต่อไป
4.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิ ตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตเป็ น
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สิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ทัง้ การกระทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
4.2 กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผูบ้ ังคับบัญ ชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่บริษัทกาหนด
4.3 บริษัทต้องให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรือ่ งทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้วา่ การกระทานัน้ จะทาให้บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.4 ผูท้ ี่กระทาทุจริต เป็ นการทาผิดต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัทได้กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
4.5 บริษัทกาหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อทัง้ ภายในและภายนอก เช่น Intranet
Website บริษัท และรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษั ทเป็ นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ในปี 2561 ในฐานะสมาชิ ก ของแนวร่ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้า นการทุจ ริต บริษั ท ฯ
ดาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรือ่ ง Anti-Corruption
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึง่ เป็ นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนาไปปฏิบตั ิ โดยมีการสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอของกระบวนการทัง้ หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดาเนินการตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คูค่ า้ ที่ทาธุรกิจร่วมกัน และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก
ส่ว นทั้งในรู ป แบบเอกสารที่ เป็ น ลายลักษณ์อัก ษรและการเปิ ด เผยข้อ มูลบนเว็บ ไซด์ของบริษั ท ฯ ให้รบั ทราบ ว่า บริษั ท ฯ
ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรู ปแบบ ไม่ว่าในฐานะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ อีกทัง้ ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายฯ
ได้อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริมให้พนักงานมี ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผูอ้ านวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” สาหรับ
พนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต ” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู ใ้ นเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรูค้ วามเข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับเป็ นประจาทุกปี
5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.1 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้อ งกั บ กฎหมาย ข้อ บั ง คับ และข้อ ผู ก พั น ตามสัญ ญา ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
5.2 ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัท และไม่นาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าวไปใช้ หรือ
ให้บคุ คลอื่นใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
5.3 เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ไม่ละเมิด หรือนาผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ น
ตน เว้นแต่ ได้รบั อนุญาต หรือให้คา่ ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
5.4 ผลงานที่พนัก งานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา
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ของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด
6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
6.1 ไม่กระทาการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
6.2 ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนาไปเป็ นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั ิงาน
6.3 ไม่จากัดความเป็ นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรือ่ งอื่นใด
ทัง้ นี ้ พึงหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
6.4 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผูท้ ี่เชื่อว่า สิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รบั การปฏิบัติ
อย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี ้
7.1 ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
คูค่ า้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
7.2 สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และมาตรฐานการทางาน
ที่ปลอดภัยในการทางานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุ งสภาพการทางาน สภาพแวดล้อม วิธีการทางาน
ที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครือ่ งมือและอุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยให้กบั พนักงาน
7.3 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทา ฝึ กซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของบริษัท พนักงาน คูค่ า้ และผูเ้ กี่ยวข้อง
7.4 สร้างวัฒนธรรมการทางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน
ได้อย่างยั่งยืน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และ
การดารงตนอยู่ได้ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย จึงได้
กาหนดเป็ นจรรยาบรรณ ดังนี ้
1.1 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1.1.1 ปฏิบัติ หน้าที่ ดว้ ยความรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง ซื่ อสัต ย์ สุจ ริต โดยปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้ า
ประชุมทุกครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจาเป็ น
1.1.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ไม่มีสิทธิ
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ออกเสียงในเรือ่ งที่ตนมีสว่ นได้เสีย
1.1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ และมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส
1.1.5 ในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่
สมรสและบุตรที่ ยังไม่ บรรลุนิ ติ ภาวะ ให้ปฏิ บัติ ต ามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษั ทรั บ ทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
1.1.6 ห้ามกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ทาการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิ ดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
1.1.7 กรรมการบริษั ทและผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.8 มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
1.2 พนักงาน
1.2.1 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
1.2.2 ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ ยวกั บการท างาน ระเบี ยบและประกาศต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 ปฏิบตั ิต่อผูม้ าติดต่อด้วยกิรยิ ามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็ นเลิศ รักษา
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
1.2.4 รักษาความลับทางการค้า และไม่นาข้อมูลภายในของบริษัทเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
1.2.5 ห้ามกูย้ ืมเงินจากลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผูท้ าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืม
เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
1.2.6 ปฏิบตั ิตามคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชา
1.2.7 ยึดมั่นในการทางานเป็ นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซงึ่ กันและกัน เพื่อประโยชน์
ของบริษัทและพนักงาน
1.2.8 ปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ร่ว มงานด้ว ยความมี น ้า ใจและมนุ ษ ยสัม พัน ธ์อัน ดี ไม่ กล่ า วร้า ยต่ อ ผู้อื่ น
โดยปราศจากความจริง รวมทัง้ ไม่นาผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็ นผลงานตนเอง
1.2.9 ปฏิ บัติห น้าที่ ดว้ ยความตั้งใจ ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ มิ ควรได้สาหรับ
ตนเอง หรือผูอ้ ื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทากับบริษัท
1.2.10 ปฏิ บัติ ห น้าที่ ด ้วยความรับผิ ดชอบ ระมัด ระวัง ไม่ ป ระมาทเลิ น เล่อ จนเป็ นเหตุ ให้เกิ ด
ความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สนิ ของบริษัท
1.2.11 ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สทิ ธิ
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสว่ นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
กรรมการบริษั ท ผู้บ ริห ารและพนัก งาน มี ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการดูแ ลการใช้ท รัพ ย์สิ น
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ของบริษัท และทรัพย์สนิ ภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จโดยไม่ น าทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่ ว นตน
หรือบุคคลภายนอก
2.2 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สญ
ู หายชารุ ดหรือนาไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชน
พึงรักษาทรัพย์สนิ ของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้
2.3 ดาเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับทรัพย์สนิ
2.4 ไม่ใช้ค อมพิ วเตอร์ อัน มี ลัก ษณะเป็ น การเข้า ถึงระบบหรือ ข้อมูล ของผู้อื่น ที่ มี ม าตรการป้อ งกัน
การดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็ นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็ น
การละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
2.5 ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จดั ให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นามาซึ่งความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริษัท
2.6 เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้รหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
2.7 ไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษั ทไปทาซา้ ดัดแปลงหรือกระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
หรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษัท
2.8 รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนาไปสูก่ ารละเมิด
สิทธิหรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัท
2.9 ดูแลให้มี การจัดเก็ บเอกสารที่ สาคัญ ของบริษั ท ให้ค รบถ้วนตามเวลาที่ กฎหมาย หรือระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องกาหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งเก็ บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทาลายด้วยวิธี
ที่เหมาะสม
3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบ
เรื่องที่อาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ น
ปั ญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทัง้ การรับข้อร้องเรียนในกรณี ที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ
หรือไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟั งและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็ นธรรม โดยมีมาตรการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับของบริษัท
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
1) ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะทาให้เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2) บริษั ทจะเก็ บ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องไว้เป็ นความลับ และคานึงถึ งความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดย
กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรีย นที่เป็ นพนักงาน รวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลี่ยนตาแหน่ง
งาน และเลิกจ้าง เป็ นต้น
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4. การวินิจฉัยข้อสงสัย
ผู้บัง คับ บัญ ชามี ห น้า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบและให้ค าแนะน าแก่ ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา เพื่ อ ให้ร ับ ทราบเข้า ใจ
และปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณี ใดๆ หรือหากยังมีขอ้ สงสัย
ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห รือ ตัด สิ น ใจได้ ให้ป รึก ษากั บ ผู้บัง คับ บัญ ชาตามล าดับ ขั้น ในกรณี ที่ มี ข ้อ ขัด แย้ง ให้ถื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย
ของกรรมการผูอ้ านวยการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็ นที่สนิ ้ สุด
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