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นโยบายการกํากับดแูลกิจการทีด ี

การกํากับดูแลกิจการ 

บริษทั เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงัหลกัเกณฑ์ว่าดว้ย ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้เกิด

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน เจา้หนี 

พนกังานรัฐ ลูกคา้  ตลอดจนประชาชนทวัไปและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย   และสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ในปี  สืบเนืองจากทางคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ล็งเห็นว่าเพือให้บริษทัจดทะเบียน 

สามารถเติบโตได้ในระยะยาวจึงได้มีการออกหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance Code: CG Code) 

เพือให้ บริษทันาํมาปรับใชใ้นการกาํกบัดูแลให้กิจการมีผลประกอบการทีดีในระยะยาวอยา่งมีคุณค่า และยงัยืน 

ดงันัน บริษทัฯ จึงนําเอาหลกัการดงักล่าวมาเป็นหลกัปฏิบัติให้แก่ทางคณะกรรมการบริษทั ซึงปกติแล้วการ

บริหารงานของบริษทัฯ ไดมี้การแบ่งหน้าทีไวอ้ย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้หน้าทีกาํหนดนโยบายและ

กาํกับดูแลการบริหารงานของผูบ้ริหารให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ และผูบ้ริหารมีหน้าที

บริหารธุรกิจเพือสร้างผลกาํไร โดยการทาํหน้าทีดังกล่าวทังคณะกรรมการบริษัทและ ผูบ้ริหารจะปฏิบัติ และร่วมกัน

รับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจา้หนี ภาครัฐ ลูกค้า และ สังคม และเพือให้สอดคลอ้งกบั

หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance Code : CG Code) คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดหลักปฏิบัติ

เพิมเติม นอกจากจะมีผลประกอบทีดีขึนอย่างต่อเนืองแลว้ จะตอ้งสามารถเติบโตไดใ้นระยะยาว เพือสร้างคุณค่าให้กิจการ

อยา่งยงัยืน 

บริษทัฯ ได้จัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

ครอบคลุมถึง การปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ขององคก์รให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดงักล่าว

ไดเ้ผยแพร่ ให้กรรมการและพนกังานทุกคนของบริษทัฯ รับรู้เพือนาํไปปฏิบติั โดยบริษทัฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจประจาํปี เพือให้ทนัตอ่ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

และเมือพิจารณากบัหลกัปฏิบติัของ CG Code ปี  มีรายละเอียด ดงันี 
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หลักปฏิบัติ 1 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทสีร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าทีและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหนา้ทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

จดัการทีชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทัฯ ดาํเนินไป

ตามนโยบายทีถูกตอ้งตามกฎหมาย และจริยธรรม 

คณะกรรมการ บริษทัทาํหน้าทีทบทวนนโยบายเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ และพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนาํไปประกาศใช ้ตลอดจนบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีการเปิดเผยรายชือ ประวติั และ

บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก  คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบักิจการ 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ 

ให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้ง รวมถึงการจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทงั

สารสนเทศการเงินทีปรากฏในรายงานประจาํปี ซึงงบการเงินดงักล่าวจดัตงัขึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทวัไปและ

ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี ทีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ

บริษทัไดเ้เต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร 

เป็นผูส้อบทานรายงานทางการเงินประจาํไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ให้มีความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป ก่อนทีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายบญัชีของบริษทัฯ มีหน้าทีนาํเสนอขอ้มูลรายการทีเกียวโยงและรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง

ได้ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที ) พ.ศ.  มาตรา /  และประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. /  เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 

 และฉบบัแกไ้ขเพมิเติม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพอืพิจารณาให้ความเห็น 

1.1 วาระในการดํารงตําแหน่ง 

วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.  

ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน  วาระ เวน้แต่ไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก

คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอย่างยิงและ

การดาํรงตาํแหน่งตามวาระที กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทงัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั และผูถื้อหุน้ดว้ย 
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1.2 การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าทีเสนอแนวทางและวิธีการในการกาํหนดค่าเบียประชุม 

ค่ารับรอง เงินรางวลั และบาํเหน็จ รวมทงัผลประโยชน์อืนใดทีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษทั โดย

การเสนอเรืองเพอืขอความเห็นจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปีเวน้แต่

สิทธิอนัพึงมีพงึไดต้ามระเบียบของบริษทัฯ 

1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตงักรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผูมี้คุณสมบติัทีเหมาะสมโดยคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละชุดจะ ตอ้งปฏิบติัหน้าทีตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีอาํนาจแจง้ให้ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม

ชีแจง หรือ จดัทาํรายงานเสนอโดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน  ชุด 

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  คน อยา่งนอ้ยกรรมการ  คน ตอ้งมีความรู้

ทางดา้นบญัชี ทีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของ

งบการเงินได ้ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ ดาํรงตาํแหน่งวาระละ  ปี เมือพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

อาจไดรั้บการแต่งตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ไดอี้ก 

3. คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการทีดี ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็น

ส่วนใหญ ่ ซึงคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการทีดาํรงตาํแหน่งวาระละ 

 ปี เมือพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแตง่ตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ไดอ้ีก 

4. คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย  คน ดาํรงตาํแหน่งวาระละ  ปี เมือ

พน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บการแต่งตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ไดอี้ก 

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมเพือปฏิบตัิงานตามหน้าทีรวมตลอดถึงการรับทราบผลการดาํเนินงานเป็น

ประจาํอย่างน้อยทุก  เดือน ในการประชุม กรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ 

จาํนวนองค์ประชุมของ การลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวน

กรรมการทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม ทงันีกรรมการจะเขา้ร่วมประชุมทุกครัง นอกจากจะมีเหตุจาํเป็นอนัเป็นเหตุสุดวิสัย ซึง

ตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

บริษทัฯ จะรายงานจาํนวนครังทีเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจาํปี และ บริษทัฯไดจ้ดั

ให้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทังปีเพือให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ 
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กาํหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่

กรรมการทุกท่าน เพือยืนยนักาํหนดวนัและแจง้ให้ทราบถึง เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนั และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจดัการเพือจัดส่งให้

คณะกรรมการ ล่วงหนา้ โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลทีเพียงพอต่อการตดัสินใจและการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระของ

คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุมเพือจดัทาํเป็นรายงานการประชุม 

ทีมีเนือหาสาระครบถว้นและเสร็จสมบูรณ์ภายใน  วนั นบัจากวนัประชุมเสร็จสิน เพือเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม

และจะตอ้งจดัให้มีระบบการจดัเก็บทีดี สะดวกต่อการคน้หา และเป็นความลบั 

1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทังคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทังคณะและรายบุคคล) และ

คณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ  ครัง โดยเป็นการประเมินทงัแบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทงัชุด เพือให้

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงานของตนเองต่อไป   โดยในทุกสินปีทางเลขานุการบริษทั

และ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยอนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

กาํกับดูแลกิจการทีดี  คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการบริหาร จะทาํการจดัส่งแบบประเมิน ผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย และแบบประเมินตนเอง เพือประเมินผลประจาํปี โดยจดัส่ง

แบบการประเมินกลบัมาให้กบัเลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด เพือทาํการสรุปรวบรวมผลการประเมิน และรายงาน 

ให้คณะกรรมการแต่ละชุดรับทราบต่อไป 

หวัขอ้ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทาํหนา้ทีของกรรมการ (ในการประชุมคณะกรรมการ) 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั (ทงัคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษทัฯ คะแนนทีไดรั้บ 

ตาํกว่าร้อยละ  คะแนน 

ร้อยละ -  

ร้อยละ -  

ร้อยละ -  

ร้อยละ -  

1.6 การประชุมกรรมการทีไม่ใช่ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองเพือให้มีการอภิปรายเรืองต่างๆได้

อยา่งอิสระ โดยจดัให้ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง เพือให้สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

1.7 การรายงานข้อมูล 

1.7.1 คณะกรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบต่อรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทวัไปต่อผูถื้อหุ้น และผู ้

ลงทุนทวัไปอยา่งถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง ครบถว้นโปร่งใส มีคาํอธิบายอยา่งมีเหตุผลพร้อมตวัเลข

สนับสนุน ทังในด้านนโยบายผลการดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสําเร็จ และ

อุปสรรคของกิจการ 

1.7.2 คณะกรรมการมีความเขา้ใจ และสนับสนุนการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานทางวิชาชีพของ

ผูส้อบบญัชี 

1.7.3 คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทาํและเปิดเผย 

รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี ควบคู่กบังบการเงิน และรายงานของ

ผูส้อบบญัชี โดยครอบคลุมถึง 

1.7.4 ขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทีกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งจดัทาํให้มีการจดัทาํงบการเงิน 

เพือแสดงถึง ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผา่นมาทีเป็นจริง และสมเหตุสมผล 

1.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัการให้มีขอ้มูลทางบญัชีทีถูกตอ้ง ครบถว้น และ

เพียงพอเพือ จะดาํรงรักษาไวซึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และเพอืให้ทราบถึงจุดอ่อน เพือป้องกนัไม่ให้

เกิดการทุจริต หรือมีการ ดาํเนินการทีผิดปกติ 
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1.7.6 ให้คํายืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองโดยทัวไปใช้นโยบายบัญชีที

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมาํเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่าง

รอบคอบในการจดัทาํงบการเงินของบริษทั 

1.8 แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน

องคก์รเพอืให้มนัใจวา่ บริษทัฯ มีผูบ้ริหารทีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาํแหน่งทีสําคญัต่อไปในอนาคต ทงันี

ไดก้าํหนดเกณฑ ์ในการพจิารณาไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

1.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่บริษทั 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ทงัหมดก่อนทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

เพือให้แน่ใจว่ากรรมการใหม่รับทราบแนวทางของบริษทัฯ เกียวกับบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบนโยบายและแนว

ทางการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทงัสร้างความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพือเตรียมกรรมการให้พร้อม

ปฏิบตัิหนา้ที 

1.10 การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหน้าที รวมทงัพบปะ แลกเปลียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่

เสมอ โดยหลกัสูตรทีกรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) ซึงได้แก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทังนี 

เพือนาํความรู้และประสบการณ์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมกบัทงัการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริษทั โดยเป็นผูน้าํเสนอข้อมูลทีเกียวกบัวาระทีตนรับผิดชอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เพือให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบขอ้มูลความคิดเห็นจากผูบ้ริหารทีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารก็มี

โอกาสไดเ้รียนรู้ และทาํความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอขอ้

แนวทางทีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ร่วมกบัทางคณะกรรมการบริษทัอีกดว้ย 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในโอกาสอนืๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือให้กรรมการไดมี้โอกาสทาํความรู้จกัคุน้เคยกบั

ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการแลกเปลียนแนวคิดในการดําเนินการ และการสอบถาม หรือรับเอา

ขอ้เสนอแนะจากทางกรรมการแต่ละท่านทีมีความเชียวชาญเฉพาะทางมาปรับใชใ้นการบริหารงานเช่นกนั 
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หลักปฏิบัติ  

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็นไปเพือความยงัยืน 

วิสัยทัศน์ 

บริษทั เอ็น อาร์ อินสแตนท์ จาํกดั (มหาชน) มีวิสัยทศัน์ “เราจะเป็นผูน้ําดา้นการผลิตและการจาํหน่ายสําหรับ

นวตักรรมแห่งอนาคต ในกลุ่มผลิตภณัฑ์สินคา้อาหารประจาํชนชาติ อาหารโปรตีนจากพืช และ ผลิตภณัฑ์เพือสุขภาพทีมี

การเติบโตอยา่งยงัยืน” 

พันธกิจ 

เราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกบัเจา้ของแบรนดต์่าง ๆ เพือผลิตเครืองปรุงรสอาหารทีมีความอร่อย ความปลอดภยัและ

ไม่เหมือนใคร เพือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และทาํให้ชีวิตของผูบ้ริโภคดีขนึ 

กลยุทธ์ 

1. กลยทุธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพือให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยคณะกรรมการ

บริษทั 

2. กลยทุธ์ทางการตลาด 

3. กลยทุธ์ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผูบ้ริหาร 

บริษทัฯให้ความสําคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพดว้ยทีมงานทีมีคุณภาพและมีวิสัยทศัน์ โดยผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถดา้นธุรกิจอาหารเป็นอย่างดี ทาํให้ระบบการทาํงานภายในของบริษทัฯ 

มีความ ชัดเจนโปร่งใส ประกอบกบัการนาํแนวคิดใหม่ๆ ทีจะนํามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ 

อยา่งสมาํเสมอ การคดัเลือกทีมงานมืออาชีพ  

 นอกจากนีบริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัพนกังานทุกคนของบริษทัฯ โดยมุ่งเนน้ให้พนกังานมีความรู้ และพืนฐาน

ในธุรกิจอาหาร และจดัอบรมในดา้นต่างๆ ทงันี พนกังานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมีความมุ่งมนั และ

มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วม ในธุรกิจของบริษทัฯ และมุ่งมันสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ ์และบริการใหม่ ทีสามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี เนืองจากบริษทัฯ เชือว่าแนวทางดงักล่าว

นี จะสามารถขบัเคลือนให้ธุรกิจของบริษทัฯ เติบโต และสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างยงัยืน และทาํให้บริษทัฯ สามารถ

รักษาพนกังานทีมีคุณภาพให้อยูก่บับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

4. กลยทุธ์การวจิยัและพฒันา 

บริษทัฯ มีความมุ่งมนัทีจะพฒันาสินคา้ใหม่อย่างต่อเนืองเพือตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ ลูกคา้ของบริษทัฯ  
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5. การวเิคราะห์ภาพรวมตลาด 

แมว่้าบริษทัฯ จะมีการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจทงัในระยะสนั ระยะกลาง และระยะ

ยาว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงให้ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของตลาดในภาพรวมเสมอ เพือเป็น

ฐานข้อมูลสําคัญในการจัดทํากลยุทธ์ หรือแผนงานของบริษัทฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์ของตลาด และ เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดมี้การมอบหมายให้ฝ่ายวเิคราะห์ขอ้มูลในการติดตาม ทาํ

การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนนีเพือควบคุมให้กลยุทธ์ของบริษทัฯ ยงัคงสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพกบัเป้าหมายการดาํเนินงาน

ประจาํปี 

หลักปฏิบัติ  

เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และองค์กรทีกํากับดูแล ให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าทีของ

คณะกรรมการ ซึงถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นมากขึน ดงันนับริษทัฯ จึงให้ความสําคญัในการสรรหาและแต่งตงักรรมการ

และกรรมการชุดยอ่ยทีมีคุณภาพ และสามารถช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการคดัเลือก สรรหา กรรมการ โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัแนวปฏิบติั

ทีดีในการสรรหา แต่งตงักรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดคุณสมบัติของกรรมการชุดต่างๆ และเน้นคุณสมบัติที

หลากหลายทงัในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในดา้นทีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทงักาํหนดให้กระบวนการ

ในการสรรหามีความโปร่งใสเพือเสริมสร้างความมนัใจให้กบัผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กาํกบัดูแลทีดีไดก้าํหนดองคป์ระกอบของความรู้ความชาํนาญเฉพาะ

ดา้นทีจาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการของบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เพือมาช่วยให้คณะกรรมการในแต่ละชุดสามารถ

กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ให้เป็น ไปตามเป้าหมายของบริษทัไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสรุปเป็นตารางความรู้

ความชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการในแต่ละชุด (Board Skill Matrix) 

หลักปฏิบัติ  

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบริษทัฯ จะให้ความสําคญัในการสรรหาและแต่งตงักรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัใน

การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากรซึงถือเป็นฟันเฟืองสาํคญัในการขบัเคลือนองคก์รให้เป็นไป

ตามนโยบาย และกลยุทธ์ทีคณะกรรมการกาํหนด 
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ในการสรรหาผูบ้ริหารและบุคลากร คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้บริษทัฯ มีการกาํหนดทกัษะ ประสบการณ์

และคุณลกัษณะ ทีจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหาร และหรือบุคลการในแต่ละดา้นไวเ้ป็นการเฉพาะ เพือให้เกิดผลสัมฤทธิในการสรร

หาบุคลากรทีตรงตาม ความตอ้งการตามแผนการสรรหาของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้มีอาํนาจในการ

กาํหนดหลกัเกณฑ์ คุณสมบตัิในการสรรหาและแต่งตงัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายและประธานเจา้หน้าทีบริหาร 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ มี  ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะดา้นบริหาร (Managerial 

Competency) ประกอบไปดว้ยทกัษะภาวะผูน้าํ ทกัษะการจดัการเชิงกลยุทธ์ ทกัษะการบริหารโครงการ ทกัษะการบริหาร

ความเสียง และทักษะการบริหารธุรกิจ ส่วนทีสองเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที (Functional Competency) หมายถึง 

ความรู้ ทกัษะและ คุณลกัษณะ ทีผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมี เพือใชใ้นการปฏิบติัหน้าทีให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้เช่น ทกัษะดา้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล ทกัษะดา้นการ ออกแบบ ทกัษะดา้นการวางแผนและการจดัการ เป็นตน้ 

นอกจากนีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการทีดี ยงักาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทน 

และประเมินผลของผูบ้ริหารระดับสูงอีกด้วย โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสุงทีบริษัทฯ จัดสรรให้นัน มีทัง

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน อาทิเช่น เงินเดือน โบนัส สําหรับระยะสัน รวมถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ ทีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) ในระยะยาว และค่าตอบแทนทีไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการ

การรักษาพยาบาล การพฒันาบุคลากรโดยการอบรมทงัภายในและภายนอก เป็นตน้ และทุกสินปีจะมีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร  และพนกังานตามเกณฑ์การประเมินทีกาํหนด เพือให้ไดผ้ลการประเมินทีตรง

กบัผลการดาํเนินงานและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ 

หลักปฏิบัติ  

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

เนืองจากธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นการทาํงานร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายฝ่าย การบริหารจดัการผลประโยชน์

เป็นสิงทีบริษทัฯ ระมดัระวงัและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กบัทุกฝ่าย โดยปฏิบติัตามบทกฎหมายทีเกียวขอ้งอย่าง

เคร่งครัดเพอืคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทงัผูถื้อหุ้น พนกังาน ผูบ้ริหาร คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี รวมถึงสังคมโดยรวม 

5.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ 

บริษทัฯ ตงัมนัในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกบัผูมี้ส่วนได้เสียอืนๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผูห้นึงผูใ้ด

อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใชวิ้จารณญาณ หรือความสัมพนัธ์ส่วนตวัตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยก เชือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลกัทีจะ
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สร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที เป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคมและชุมชน โดยบริษทัฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติ

เกียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไวด้งันี 

5.1.1  ผูถื้อหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมนัทีจะพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขนัไดใ้นระยะ

ยาว และแบ่งปันผลกาํไรให้ผูถื้อหุ้น อยา่งเหมาะสม รวมทงันาํเสนอขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

5.1.2  พนกังาน : บริษทัฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ใชร้ะบบการประเมินผลงาน 

(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบติังาน และการประเมินแบบ  องศา เพือให้สะทอ้นผลการ

ปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนีผลจากการประเมิน จะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การ

สนับสนุนเรืองการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนทีเป็นธรรม รวมทัง

บริษัทฯ ยงัจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานและสวสัดิการต่างๆ กํากับดูแลเรืองความ

ปลอดภยั และสุขอนามยัทีดีในสถานทีทาํงาน ดงันี 

5.1.2.1  พิจารณาคดัเลือกพนกังานทีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษทัฯ เพือบรรจุในตาํแหน่ง

ทีสูงขึนก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนกังานจากภายนอก บริษทัฯ มุ่งสรร

หาและคัดเลือกพนักงานทีมีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติทีดี เข้ากับองค์กรได้มา

ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจําเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดย

คาํนึงถึงการใชท้รัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.1.2.2  ส่งเสริมความกา้วหน้าของพนกังาน โดยกาํหนดทิศทางการพฒันาพนักงานอย่างชดัเจน 

และดูแลพนักงานทุกระดบั ให้ไดรั้บการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนือง เพือให้สามารถทาํงานในหน้าทีปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีความ

พร้อมในการรับผิดชอบงานทีสูงขึนในอนาคต 

5.1.2.3  บริหารค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทดัเทียมกบับริษทัชนั

นํา และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบ

คุณธรรม (Merit System) ในการเลือนขนัเงินเดือน และการเลือนตาํแหน่ง โดยพิจารณา

ความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคลประกอบกนั 

5.1.2.4  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ให้พนกังานมีความร่วมมือ ร่วมใจกนัทาํงาน เสมือนหนึงเป็น

บุคคลในครอบครัวเดียวกนั ซึงถือเป็นวฒันธรรมองคก์รทีสําคญัของบริษทัฯ ซึงทาํให้ผล

ประการของบริษัทฯ สามารถเติบโตแบบกา้วกระโดดตลอดระยะ เวลาทีผ่านมา โดย

บริษทัฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

5.1.2.4.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร  
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บริษทัฯ มีการกาํหนดคุณสมบติัของพนกังานอยา่งชดัเจนตามลกัษณะงาน ไม่

นําความแตกต่างด้าน เชือชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของ

บุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจยัใน

การพิจารณา และตดัสินการจา้งงาน โดยจะคดัเลือกผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสม

ตามกระบวนการคดัเลือกตามวิธีการทีกาํหนดไว ้นอกจากนี หากมีตาํแหน่ง

งานว่างลงหรือมีตาํแหน่งงานใหม่เกิดขึน บริษัทฯ มีนโยบายทีจะสรรหา

บุคลากรทีเหมาะสมจากพนักงาน ภายในของบริษทัฯ ก่อนการคดัเลือกจาก

บุคลากรภายนอก ยกเวน้แต่ไม่มีบุคคลทีเหมาะสม บริษทัฯ จึงจะคดัเลือกและ 

บรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานทีมีความรู้ 

ความสามารถ มีทศันคติทีดี เขา้กบัองคก์รไดม้าร่วมงานกบับริษทัฯ ตามความ

จาํเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากร

บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

5.1.2.4.2  การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร   

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมี

นโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนืองเพือฝึกฝนทักษะและเพิมพูน

ศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทังการจัดการ

ฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และมีสวสัดิการต่างๆ รวมถึงส่งพนักงานไปอบรม

กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนา้ที โดยนาํความรู้ทีไดม้าใชก้บัการทาํงานหรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดี

ยงิขึน รวมถึงกระตุน้และเสริมสร้างความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีม รักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและ

ผูป้ฏิบติังาน โดยในช่วงทีผ่านมาบริษทัไดมี้การจดัเก็บชวัโมงการอบรมของ

พนกังาน 

บริษทัฯ มุ่งมนัในการพฒันาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรือง

ของการสร้างความสุขในการทาํงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทังปี 

เพื อ ให้ พ นัก งาน ผ่อน ค ล ายจ าก ค วาม เค รียด  แล ะส่ งเส ริม ก ารส ร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีของพนกังานในองคก์ร เพือประสิทธิภาพในการทาํงาน ลด

ปัญหาเรืองของการสือสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของ

กิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดเพมิเติมในหวัขอ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม) 

5.1.2.4.3 การจ่ายผลตอบแทนในการทาํงาน 
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บริษัทฯ จัดให้มีเงือนไขการจ้างงานทีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้

พนักงานได้รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามศักยภาพ ตาํแหน่งหน้าที และ

ความรับผิดชอบ นอกจากนีบริษทัฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิมค่าตอบแทน

ตามเกณฑ์  ที บ ริษัทฯ  กําห น ดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้ โอกาสและ

ผลตอบแทนทีเป็นธรรมต่อพนักงาน ซึงสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ทังในระยะสันและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนทีพนักงาน

ไดรั้บเป็นประจาํทุกเดือนแลว้ 

ในทุกตน้ปี บริษทัฯ จะกาํหนดเป้าหมายการทาํงานทีชดัเจนร่วมกบัพนกังาน

โดยมีดัชนีชีวัดความสําเร็จ (KPI) ในการคํานวณจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษ

ประจาํปี (โบนัส) ทงัยงัจัดให้มีสวสัดิการอืนๆ แก่พนักงานและมีกิจกรรม

สําหรับพนักงาน เช่น จดังานปีใหม่และจบัสลากให้รางวลัพิเศษกบัพนักงาน

จาํนวนมาก และกิจกรรมงานเลียงเพือมอบรางวลั ให้แก่พนักงานและสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีภายในองคก์ร 

5.1.2.4.4 สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษทัฯ จัดให้มีระบบการทาํงานทีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัใน

สถานทีทํางานอย่างเหมาะสม เช่น การกําหนด นโยบายมาตรฐานการ

ปลอดภยับริเวณพืนทีอาคารโรงงาน โดยกําหนดให้พนักงานต้องสวมชุด

ปลอดเชือทุกครัง เมืออยู่บริเวณพืนทีส่วนผลิตอาหาร เพือระบบป้องกัน

อุบติัเหตุทีอาจเกิดขึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มี สถานทีทาํงานที

สะอาดเพือความปลอดภัยจากอันตรายทีอาจเกิดขึน ทังจากอัคคีภัย และ

โรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้ มีสวัสดิการด้านการ

รักษาพยาบาล 

5.1.3  ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความ

กระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ตอ้นรับ ดว้ยความจริงใจ เต็มใจ ตงัใจ และใส่ใจ เพือให้ลูกคา้

ไดรั้บข้อมูลเกียวกับสินค้าของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ดูแลผูรั้บบริการ ดุจญาติสนิท บริการด้วย

ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และน่าเชือถือ เน้นรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํไปใชเ้พือประโยชน ์

ของตนเอง หรือผูที้เกียวขอ้งโดยมิชอบ บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของสิทธิพืนฐานของ

ผูบ้ริโภค อาทิ การผลิตอาหารทีมีคุณภาพ และบริการหลงัการขายทีตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคเพอืสร้างความพึงพอใจสูงสุด  
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5.1.4  คู่คา้ : การซือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้ รวมถึงปฏิบติัต่อคู่คา้ตาม

สัญญาทีตกลงกนัและยึดมนัตาม หลกักฎหมาย และปฏิบติัต่อคู่คา้ตามหลกักการกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดี (CG) โดยบริษทัฯ มีการจดัทาํคู่มือในการจดัซือ จดัจา้ง เพือให้คู่คา้ของบริษทัไดมี้โอกาสเขา้มา

ประมูลงานตามขนัตอน และเป็นการคดัเลือกคู่คา้ทีเหมาะตามเงือนไขทีบริษทัฯ กาํหนด 

5.1.5  คู่แข่ง : บริษทัฯ ยึดหลกัการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีดี ไม่ใชวิ้ธีการทีไม่สุจริตเพือ

ทาํลายคูแ่ข่งทางการคา้ การแข่งขนั จะเป็นไปอยา่งเป็นธรรม 

5.1.6  เจ้าหนี : บริษทัฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายทีเกียวข้องเพือชาํระหนีให้กบัเจา้หนีทีให้การ

สนบัสนุนเงินกูข้องบริษทัฯ 

5.1.7  สังคม : บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม รวมทงั

ให้การสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชน เพือเกือกูลสังคมในวาระและโอกาสทีเหมาะสม เป็นไปตาม

โครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) ทีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตลอดมา อีกทงัจะไม่เกียวข้องกบัการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดูแลเอาใจใส่เป็นมิตรกับ

สิงแวดลอ้ม มีนโยบายทีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และ

สิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

ของพนกังานอยูเ่สมอ 

หลักปฏิบัติ  

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม 

บริษัทฯ ให้ความมันใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศทีสําคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ทนัเวลา โปร่งใส และ เท่าเทียมกนั ทงัขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ส่วนขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้งไดรั้บการดูแลโดย

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ เพอืป้องกนัไม่ให้ความลบัของบริษทัฯ รัวไหลไปยงัคู่แข่งทางการคา้ 

ตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ กาํหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลทีจะประสานและให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้น ผูส้นใจจะลงทุนกบับริษทัฯ และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทงัยงัเปิดโอกาสให้มีการชีแจง พบปะและตอบขอ้ซกัถามโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

6.1 มีการตังคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลให้บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึงทาํหน้าทีตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษทัฯ 

เป็นระยะ เพือให้มีการบนัทึกขอ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้น มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายทีบริษทั

ฯ กาํหนด และไม่ดาํเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายทีเกียวขอ้ง โดยกาํหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
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ให้แก่ทางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเขา้ตรวจสอบอย่างสมาํเสมอ

อีกดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัให้กรรมการอิสระ  ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีในการสอบทานให้

บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินทีถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริษทัฯ 

พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของการเป็นบริษทัจดทะเบียน ในกรณีทีมี

รายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้

พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล ก่อนทีจะดาํเนินการตามขนัตอนต่อไป 

6.2 การบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสียง ในการทาํหน้าทีพิจารณาและนําเสนอนโยบาย 

แผนงาน และผลการปฏิบติังานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความเสียง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน

ในบริษทัฯ และครอบคลุม ปัจจยัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ

ปฏิบติังานดา้นอืนๆ รวมถึง สามารถพิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ กาํหนดมาตรการใน

การแกไ้ขและผูรั้บผิดชอบทีชดัเจน และกาํหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

ทังนี ในปีทีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสียงมีบทบาททีสําคัญตามทีคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ในการพิจารณาปัจจยัความเสียงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ที

ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะมาตรการทีครอบคลุมเพอืให้บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหาร

ความเสียงและจดัเตรียมแนวทาง ในการป้องกนัอยา่งถีถว้น 

6.3 คณะกรรมการบริษัท 

ติดตามดูแลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึนในบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการใช้

ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์นขอ้มูลและโอกาสของบริษทัฯ และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ีมีความสัมพนัธ์เกียวกบับริษทัฯ 

อนัไม่สมควร 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูล

ภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือมิให้ผูบ้ริหาร และพนักงาน นาํขอ้มูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ืน

ในทางมิชอบก่อนทีขอ้มูลนนัจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นอนื 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กียวขอ้งปีละ

ครังเป็นประจําทุกๆ ปี เพือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯทีมีความขัดแยง้ของ
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ผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมก่อนการประชุมวาระนัน ทังนี กรรมการและ

ผูบ้ริหารทีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมทีทาํกบับริษทัฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายความมนัคงปลอดภยัสําหรับระบบสารสนเทศและนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนตวั นาํมาใชใ้นการเพือสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัฯ ให้ตามกฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพือประโยชน์

ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทาํทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทงัปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรือง

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์และรายการทีมีความเกียวโยงกนั 

คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัทีชัดเจน และ

สือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพอืให้เกิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเบาะแส

ทุจริตคอรัปชนั 

หลักปฏิบัต ิ  

รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผย 

ขอ้มูลสาํคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏิบตัิทีเกียวขอ้ง 

7.2 คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระ

หนีของบริษทัฯ 

7.3 ในภาวะทีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษทัควรมนัใจ

ไดว่้ากิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอืนทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทงันีภายใต้

การคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.4  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจดัทาํรายงานความยงัยืนตามความเหมาะสม 

7.5  คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ที

ทาํหน้าทีในการสือสารกับผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งเพียงพอ 

7.6 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
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หลักปฏิบัต ิ   

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น 

ในส่วนนี แต่เดิมบริษทัฯ ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในหมวดสิทธิของผู ้

ถือหุ้นซึงสอดคลอ้ง กบัหลกัปฏิบติันี 

8.1 สิทธิขันพนืฐานของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความสําคญัของผูถื้อหุ้นจึงให้ความสาํคญั เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุก

รายดว้ยความเป็นธรรม ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง สิทธิพืนฐานทีผูถื้อหุ้น

ไดรั้บอย่างเสมอภาคกนั ประกอบดว้ย สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิมวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตงัและกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ของบริษทัฯ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร และเงิน

ปันผลอย่างเท่าเทียม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ ซักถามในทีประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิทีจะได้รับสารสนเทศอย่าง

เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและ

ออกเสียงไดอ้ยา่งเต็มที และในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นรายอนื บริษทัฯ 

จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศให้ทราบโดยทนัที ทงันีบริษทัฯ ยงัไดดู้แลอยา่งใกลชิ้ดในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

รวมถึงหลกัเกณฑอ์นืๆ ทีกฎหมายกาํหนด เพือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

8.2.1 ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะกาํหนดวนั เวลาและ

สถานทีจัดประชุมทงัในเรืองสถานที และเวลาทีเหมาะสมเพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุก

รายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม โดยทุกคนสามารถส่งหลกัฐานการลงทะเบียน หรือ

หนงัสือมอบฉันทะ มายงับริษทัฯ ล่วงหน้าเพือตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนวนัประชุม นอกจากนี

บริษทัฯ จะเลือกสถานทีจดัประชุมทีสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น 

8.2.2 บริษทัฯ จัดส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทงัขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ 

โดยระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพือเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะจดัส่ง

หนงัสือนัดประชุมพร้อมทงัขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมผู ้

ถือหุ้นตามระยะเวลาทีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเกียวขอ้งกาํหนด ในกรณีทีผูถื้อหุ้นไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้
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ทงันีในวนัประชุมทางบริษทัฯ จัดให้มีเจา้หน้าทีและตัวแทนของทีปรึกษากฎหมาย เพือทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สาํเนาบตัร

ประชน สําเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรข้าราชการในกรณี บุคคลธรรมดา และหนังสือรับรอง

บริษทั สาํเนาบตัรกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ในกรณีนิติบุคคล 

8.2.3  บริษทัฯ จดัเตรียมอากรแสตมป์เพือติดในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะ หรือกรรมการ

อิสระโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ณ จุดรับลงทะเบียน เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น 

8.2.4  บริษทัฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เขา้ร่วมประชุม 

โดยประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีเป็นประธานทีประชุม นอกจากนียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทัฯ ผูส้อบบญัชีภายนอกหรือตวัแทนทีปรึกษากฎหมาย หรือตวัแทน เขา้ร่วมประชุมเพอืรับฟัง

ความเห็น ตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

8.2.5 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริมการประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบถึงจาํนวนและสัดส่วนของผู ้

ถือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม ทงัทีมาดว้ยตนเองและมอบฉันทะเพือรับทราบถึงองค์ประชุมทีเป็นไป

ตามทีกฎหมายกาํหนด นอกจากนีทางผูด้าํเนินการประชุมจะอธิบายวิธีการประชุม การลงคะแนน

เสียง และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทีประชุมจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที

กาํหนด โดยไม่เปลียนแปลงขอ้มูลสําคญั หรือเพิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทนัหัน 

และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และ กรรมการและผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งจะเขา้

ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพอืตอบคาํถามในทีประชุมดว้ย 

8.2.6 บริษทัฯ เพิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ โดยนํา

ข่าวสารต่างๆ และรายละเอยีดไวที้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุ้น ให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพือให้ผูถื้อหุ้น สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระ

การประชุมไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น 

8.2.7 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึก

ประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นทีสําคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบ

ไดแ้ละบริษทัฯ จะนาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพือให้ผูถื้อหุ้น

ไดพิ้จารณา รวมถึงนาํส่งรายงานประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน  

วนั นบัแต่วนัทีมีการประชุมผูถื้อหุ้น หรือนําส่งไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์

ตามระยะเวลา ทีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเกียวขอ้งกาํหนด 
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8.2.8 เพิมความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการไดรั้บเงินปันผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ถา้มีการ

จ่ายเงินปันผล) เพืออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรือง

เช็คชาํรุด สูญหาย หรือส่งถึงผูถื้อหุ้นล่าชา้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในดา้นต่างๆ และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิ

หรือลิดรอนสิทธิ ขนัพนืฐานของผูถื้อหุ้น 

8.3 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าทีในการดูแลให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ทาํงานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต มีความ

สํานึกในหน้าที ดว้ยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติังาน เพือทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความเชือถือ และยอมรับในการตดัสินใจ

ว่าการดาํเนินการใดๆ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทงัรายใหญ่และรายยอ่ย 

นอกจากนี ยงัต้องให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดง

ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลียนแปลงทีสําคัญต่างๆ รวมทังการเลือกตัง

คณะกรรมการบริษทั และ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตงัและ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ในทีประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ต้องเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกตอ้ง 

ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ทงันีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนนั คณะกรรมการบริษทัตอ้งเสนอให้ผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และต้องนําเสนอนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพือ

ประกอบการพจิารณาของผูถื้อหุ้นดว้ย 

 

 


