นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังหลักเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใสและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงาน และก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ผถู้ ือหุ้น ผูล้ งทุน เจ้าหนี
พนักงานรัฐ ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทัวไปและผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย และสามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดย
ในปี

สื บ เนื องจากทางคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์เล็งเห็ น ว่าเพือให้ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ยน

สามารถเติ บ โตได้ในระยะยาวจึ งได้มี ก ารออกหลัก การกํากับ ดูแ ลกิ จการที ดี (Corporate Governance Code: CG Code)
เพือให้ บริ ษทั นํามาปรับใช้ในการกํากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการทีดีในระยะยาวอย่างมีคุณค่า และยังยืน
ดังนัน บริ ษ ทั ฯ จึ งนําเอาหลักการดังกล่าวมาเป็ นหลักปฏิ บ ัติให้ แก่ท างคณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ งปกติ แล้วการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ ได้มีการแบ่งหน้าทีไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูม้ ีหน้าที กําหนดนโยบายและ
กํากับ ดู แลการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารให้ส อดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์แ ละนโยบายของบริ ษ ัท ฯ และผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที
บริ ห ารธุ รกิ จเพือสร้ างผลกําไร โดยการทําหน้าที ดังกล่าวทังคณะกรรมการบริ ษ ัท และ ผูบ้ ริ ห ารจะปฏิ บ ัติ และร่ วมกัน
รับผิดชอบต่อทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน เจ้าหนี ภาครัฐ ลูกค้า และ สังคม และเพือให้สอดคล้องกับ
หลัก การกํากับ ดู แ ลกิ จ การที ดี (Corporate Governance Code : CG Code) คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้กําหนดหลัก ปฏิ บ ัติ
เพิมเติม นอกจากจะมีผลประกอบทีดีขึนอย่างต่อเนืองแล้ว จะต้องสามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพือสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยังยืน
บริ ษ ทั ฯ ได้จัด ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจ การที ดี และคู่มื อจรรยาบรรณทางธุ รกิ จเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
ครอบคลุมถึง การปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็ นไปตามหลักกฎหมายอันเป็ นกติกาสากล โดยนโยบายดังกล่าว
ได้เผยแพร่ ให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ รับรู้เพือนําไปปฏิบตั ิ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจประจําปี เพือให้ทนั ต่อปัจจุบนั และสอดคล้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และเมือพิจารณากับหลักปฏิบตั ิของ CG Code ปี

มีรายละเอียด ดังนี
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หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้ างคุณค่าให้ แก่ กิจการอย่างยังยืน
คณะกรรมการบริ ษ ัท มีค วามรั บ ผิด ชอบต่อ การปฏิ บ ัติห น้าที และเป็ นอิส ระอย่างแท้จ ริ งจากฝ่ ายจัด การ เพื อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการทีชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกํากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดําเนินไป
ตามนโยบายทีถูกต้องตามกฎหมาย และจริ ยธรรม
คณะกรรมการ บริ ษทั ทําหน้าทีทบทวนนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนําไปประกาศใช้ ตลอดจนบริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีการเปิ ดเผยรายชื อ ประวัติ และ
บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ
ให้มีความโปร่ งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง
สารสนเทศการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ซึ งงบการเงินดังกล่าวจัดตังขึนตามมาตรฐานการบัญชี รับรองทัวไปและ
ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี ทีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้เเต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูส้ อบทานรายงานทางการเงิน ประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ก่อนทีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
ฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั ฯ มีหน้าทีนําเสนอข้อมูลรายการทีเกียวโยงและรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ ง
ได้ถือ ปฏิ บ ัติ ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที ) พ.ศ.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /

มาตรา / และประกาศ

เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
และฉบับแก้ไขเพิมเติม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็น
1.1 วาระในการดํารงตําแหน่ง
วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน วาระ เว้นแต่ได้รับมติ เห็ นชอบเป็ นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างยิงและ
การดํารงตําแหน่งตามวาระที กําหนดมิได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ด้วย
2

1.2 การพิจารณาค่ าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าทีเสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบียประชุ ม
ค่ารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทังผลประโยชน์อืนใดทีมีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริ ษทั โดย
การเสนอเรื องเพือขอความเห็นจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจําทุกปี เว้นแต่
สิ ทธิอนั พึงมีพงึ ได้ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
1.3 คณะกรรมการชุ ดย่อยต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษทั จะแต่งตังกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผูม้ ีคุณสมบัติทีเหมาะสมโดยคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุดจะ ต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีอาํ นาจแจ้งให้ฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุม
ชีแจง หรื อ จัดทํารายงานเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน ชุด
1. คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คน อย่างน้อยกรรมการ คน ต้องมีความรู ้
ทางด้านบัญชี ทีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของ
งบการเงินได้ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหน่งวาระละ

ปี เมือพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้อีก
3. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการทีดี ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึงคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการทีดํารงตําแหน่งวาระละ
ปี เมือพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้อีก
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย คน ดํารงตําแหน่งวาระละ ปี เมือ
พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับการแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้อีก
1.4 การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มี การประชุมเพือปฏิบตั ิ งานตามหน้าที รวมตลอดถึ งการรั บ ทราบผลการดําเนิน งานเป็ น
ประจําอย่างน้ อยทุ ก เดื อน ในการประชุม กรรมการต้องสามารถแสดงความเห็ น และใช้ดุลยพินิ จได้อ ย่างเป็ นอิส ระ
จํานวนองค์ป ระชุ มของ การลงมติในที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมี กรรมการไม่ น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวน
กรรมการทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ทังนีกรรมการจะเข้าร่ วมประชุมทุกครัง นอกจากจะมีเหตุจาํ เป็ นอันเป็ นเหตุสุดวิสัย ซึ ง
ต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ จะรายงานจํานวนครังทีเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําปี และ บริ ษทั ฯได้จดั
ให้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษ ัท กําหนดตารางการประชุ ม ล่ ว งหน้ าทังปี เพื อให้ ค ณะกรรมการทุ กท่ านได้ท ราบ
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กําหนดการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษ ัท จะจัด ส่ งหนังสื อเชิ ญ ประชุม แก่
กรรมการทุกท่าน เพือยืนยันกําหนดวันและแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน และเลขานุ การคณะกรรมการจะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ ายจัด การเพือจัดส่ งให้
คณะกรรมการ ล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลทีเพียงพอต่อการตัดสิ นใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของ
คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุมเพือจัดทําเป็ นรายงานการประชุม
ทีมีเนือหาสาระครบถ้วนและเสร็ จสมบูรณ์ภายใน

วัน นับจากวันประชุมเสร็ จสิ น เพือเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม

และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บทีดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็ นความลับ
1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทังคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุ ดย่ อย
ของบริษัทฯ
บริ ษัท ฯ กําหนดให้ มี การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติง านของคณะกรรมการบริ ษ ัท (ทังคณะและรายบุค คล) และ
คณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปี ละ ครัง โดยเป็ นการประเมินทังแบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทังชุด เพือให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาและปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานของตนเองต่อไป โดยในทุกสิ นปี ทางเลขานุการบริ ษทั
และ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยอันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กํากับดู แลกิ จการทีดี คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการบริ ห าร จะทําการจัดส่ งแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพือประเมินผลประจําปี โดยจัดส่ ง
แบบการประเมินกลับมาให้กบั เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด เพือทําการสรุ ปรวบรวมผลการประเมิน และรายงาน
ให้คณะกรรมการแต่ละชุดรับทราบต่อไป
หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าทีของกรรมการ (ในการประชุมคณะกรรมการ)
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
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หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั (ทังคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริ ษทั ฯ คะแนนทีได้รับ
ตํากว่าร้อยละ คะแนน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.6 การประชุ มกรรมการทีไม่ ใช่ ผ้บู ริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริ หารมีการประชุมกันเองเพือให้มีการอภิปรายเรื องต่างๆได้
อย่างอิสระ โดยจัดให้ มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ ครัง เพือให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
1.7 การรายงานข้ อมูล
1.7.1 คณะกรรมการมีหน้าทีรั บผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทัวไปต่อผูถ้ ือหุ้ น และผู้
ลงทุนทัวไปอย่างถูกต้อง ตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วนโปร่ งใส มีคาํ อธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลข
สนับ สนุ น ทังในด้านนโยบายผลการดําเนิ น งาน แนวโน้ ม ในอนาคต ตลอดจนผลสํ าเร็ จ และ
อุปสรรคของกิจการ
1.7.2 คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของ
ผูส้ อบบัญชี
1.7.3 คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคู่กบั งบการเงิน และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
1.7.4 ข้อกําหนดของกฎหมาย ทีกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องจัดทําให้มีการจัดทํางบการเงิน
เพือแสดงถึง ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมาทีเป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
1.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดการให้มีขอ้ มูลทางบัญชีทีถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอเพือ จะดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และเพือให้ทราบถึงจุดอ่อน เพือป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริ ต หรื อมีการ ดําเนินการทีผิดปกติ
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1.7.6 ให้ ค ํายื น ยัน ว่าบริ ษ ัท ฯ ได้ถื อ ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานบัญ ชี ที รั บ รองโดยทัวไปใช้น โยบายบัญ ชี ที
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บ ัติ โดยสมําเสมอ ตลอดจนได้มี การพิ จ ารณาถึ งความสมเหตุส มผลอย่า ง
รอบคอบในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั
1.8 แผนการสื บทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีแผนสื บทอดตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร โดยเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์กรเพือให้มนใจว่
ั า บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารทีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสื บทอดตําแหน่งทีสําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
ได้กาํ หนดเกณฑ์ ในการพิจารณาไว้อย่างเป็ นระบบ
1.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิ เทศสําหรับกรรมการใหม่ทงหมดก่
ั
อนทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
เพือให้ แน่ ใจว่ากรรมการใหม่รั บ ทราบแนวทางของบริ ษทั ฯ เกี ยวกับ บทบาทหน้าที ความรับ ผิด ชอบนโยบายและแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการ รวมทังสร้างความเข้าใจในธุ รกิจและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพือเตรี ยมกรรมการให้พร้อม
ปฏิบตั ิหน้าที
1.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที รวมทังพบปะ แลกเปลียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่างๆ อยู่
เสมอ โดยหลักสู ตรทีกรรมการบริ ษทั ควรเข้าร่ วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ซึ งได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) หลักสู ตร Directors Accreditation Program
(DAP) หลัก สู ต ร Advance Audit Committee Program (AACP) หลัก สู ต ร Executive Development Program (EDP) ทังนี
เพือนําความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผบู้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมกับทังการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการบริ ษทั โดยเป็ นผูน้ าํ เสนอข้อมูลทีเกียวกับ วาระที ตนรับผิดชอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารทีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารก็มี
โอกาสได้เรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็ น เสนอข้อ
แนวทางทีเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ร่ วมกับทางคณะกรรมการบริ ษทั อีกด้วย
คณะกรรมการบริ ษัท ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารพบปะ และแลกเปลี ยนความคิด เห็ น ระหว่างกรรมการและผู บ้ ริ ห าร
ระดับสู งในโอกาสอืนๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู ้จกั คุน้ เคยกับ
ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง เป็ นการแลกเปลี ยนแนวคิ ด ในการดําเนิ น การ และการสอบถาม หรื อ รั บ เอา
ข้อเสนอแนะจากทางกรรมการแต่ละท่านทีมีความเชียวชาญเฉพาะทางมาปรับใช้ในการบริ หารงานเช่นกัน
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หลักปฏิบัติ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
วิสัยทัศน์
บริ ษทั เอ็น อาร์ อิน สแตนท์ จํากัด (มหาชน) มี วิสัยทัศน์ “เราจะเป็ นผูน้ ําด้านการผลิตและการจําหน่ ายสําหรับ
นวัตกรรมแห่ งอนาคต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารประจําชนชาติ อาหารโปรตีนจากพืช และ ผลิตภัณฑ์เพือสุ ขภาพทีมี
การเติบโตอย่างยังยืน”
พันธกิจ
เราเป็ นหุ ้นส่วนทางธุรกิจกับเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ เพือผลิตเครื องปรุ งรสอาหารทีมีความอร่ อย ความปลอดภัยและ
ไม่เหมือนใคร เพือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และทําให้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคดีขนึ
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั
2. กลยุทธ์ทางการตลาด
3. กลยุทธ์ความเป็ นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการบริ หารงานแบบมืออาชี พด้วยทีมงานทีมีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ โดยผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอาหารเป็ นอย่างดี ทําให้ระบบการทํางานภายในของบริ ษทั ฯ
มีความ ชัดเจนโปร่ งใส ประกอบกับ การนําแนวคิดใหม่ๆ ที จะนํามาใช้ในการพัฒ นาองค์กร และผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
อย่างสมําเสมอ การคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ
นอกจากนีบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ และพืนฐาน
ในธุรกิจอาหาร และจัดอบรมในด้านต่างๆ ทังนี พนักงานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ทีมีความมุ่งมัน และ
มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ใหม่ๆ โดยบริ ษ ัท ฯ ต้องการให้ พนักงานมีส่วนร่ วม ในธุ รกิจ ของบริ ษ ทั ฯ และมุ่ งมันสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และบริ การใหม่ ทีสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี เนืองจากบริ ษทั ฯ เชือว่าแนวทางดังกล่าว
นี จะสามารถขับเคลือนให้ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เติบโต และสามารถดําเนิ นธุ รกิจได้อย่างยังยืน และทําให้บริ ษทั ฯ สามารถ
รักษาพนักงานทีมีคุณภาพให้อยูก่ บั บริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
4. กลยุทธ์การวิจยั และพัฒนา
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันทีจะพัฒนาสิ นค้าใหม่อย่างต่อเนื องเพือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้แก่ ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
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5. การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด
แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีการกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทังในระยะสัน ระยะกลาง และระยะ
ยาว แต่ อย่ างไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ยัง คงให้ ค วามสําคัญ กับ การศึ ก ษาวิเคราะห์ ข ้อ มูล ของตลาดในภาพรวมเสมอ เพื อเป็ น
ฐานข้อ มู ล สํ าคัญ ในการจัด ทํากลยุท ธ์ หรื อ แผนงานของบริ ษ ัท ฯ ให้ ท ัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ข องตลาด และ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายวิเคราะห์ขอ้ มูลในการติดตาม ทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนนีเพือควบคุมให้กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ยังคงสอดคล้องและมีประสิทธิภาพกับเป้าหมายการดําเนินงาน
ประจําปี
หลักปฏิบัติ
เสริมสร้ างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล
บริ ษ ัท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ าผู้ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และองค์ก รที กํากับ ดู แ ล ให้ ค วามสํ าคัญ กับ บทบาทหน้ า ที ของ
คณะกรรมการ ซึ งถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นมากขึน ดังนันบริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในการสรรหาและแต่งตังกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยทีมีคุณภาพ และสามารถช่วยเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก สรรหา กรรมการ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวปฏิบตั ิ
ทีดีในการสรรหา แต่งตังกรรมการ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการสรรหา และพิ จ ารณาค่ าตอบแทนกํา หนดคุ ณ สมบัติข องกรรมการชุ ด ต่ างๆ และเน้ น คุ ณ สมบัติ ที
หลากหลายทังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในด้านทีเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทังกําหนดให้กระบวนการ
ในการสรรหามีความโปร่ งใสเพือเสริ มสร้างความมันใจให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและบุคคลภายนอก
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลทีดีได้กาํ หนดองค์ประกอบของความรู ้ความชํานาญเฉพาะ
ด้านทีจําเป็ นต้องมีในคณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือมาช่วยให้คณะกรรมการในแต่ละชุดสามารถ
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ให้เป็ น ไปตามเป้าหมายของบริ ษทั ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสรุ ปเป็ นตารางความรู ้
ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการในแต่ละชุด (Board Skill Matrix)
หลักปฏิบัติ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
นอกจากบริ ษทั ฯ จะให้ความสําคัญในการสรรหาและแต่งตังกรรมการบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญใน
การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากรซึงถือเป็ นฟันเฟื องสําคัญในการขับเคลือนองค์กรให้เป็ นไป
ตามนโยบาย และกลยุทธ์ทีคณะกรรมการกําหนด
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ในการสรรหาผูบ้ ริ หารและบุคลากร คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บริ ษทั ฯ มีการกําหนดทักษะ ประสบการณ์
และคุณลักษณะ ทีจําเป็ นสําหรับผูบ้ ริ หาร และหรื อบุคลการในแต่ละด้านไว้เป็ นการเฉพาะ เพือให้เกิดผลสัมฤทธิ ในการสรร
หาบุคลากรทีตรงตาม ความต้องการตามแผนการสรรหาของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ให้มีอาํ นาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติในการสรรหาและแต่งตังผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ตําแหน่ งผูช้ ่ วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
หลักเกณฑ์ในการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ มี ส่วน ส่ วนแรกเป็ นสมรรถนะด้านบริ หาร (Managerial
Competency) ประกอบไปด้วยทักษะภาวะผูน้ าํ ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทักษะการบริ หารโครงการ ทักษะการบริ หาร
ความเสี ยง และทักษะการบริ ห ารธุรกิจ ส่ วนที สองเป็ นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที (Functional Competency) หมายถึ ง
ความรู ้ ทักษะและ คุณลักษณะ ทีผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมี เพือใช้ในการปฏิบตั ิหน้าทีให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ เช่น ทักษะด้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทักษะด้านการ ออกแบบ ทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ เป็ นต้น
นอกจากนีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีดี ยังกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
และประเมิ น ผลของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งอีก ด้วย โดยค่าตอบแทนของผูบ้ ริ ห ารระดับ สุ งที บริ ษ ัท ฯ จัด สรรให้ นัน มี ท ัง
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน อาทิเช่น เงิน เดือน โบนัส สําหรับ ระยะสัน รวมถึง ใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ทีจะซื อหุ ้ นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ทีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน (ESOP) ในระยะยาว และค่าตอบแทนทีไม่เป็ นตัวเงิน เช่น สวัสดิการ
การรักษาพยาบาล การพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมทังภายในและภายนอก เป็ นต้น และทุกสิ นปี จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงานตามเกณฑ์การประเมินทีกําหนด เพือให้ได้ผลการประเมินทีตรง
กับผลการดําเนินงานและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริ ษทั ฯ
หลักปฏิบัติ
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
เนื องจากธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นการทํางานร่ วมกันกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลายฝ่ าย การบริ หารจัดการผลประโยชน์
เป็ นสิ งทีบริ ษทั ฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็ นธรรมให้กบั ทุกฝ่ าย โดยปฏิบตั ิตามบทกฎหมายทีเกียวข้องอย่าง
เคร่ งครัดเพือคุม้ ครองสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทังผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ผูบ้ ริ หาร คู่คา้ ลูกค้า เจ้าหนี รวมถึงสังคมโดยรวม
5.1 การเคารพสิ ทธิของผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ
บริ ษ ทั ฯ ตังมันในความยุติธรรม และความมี คุณธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืนๆ โดยไม่เลือกปฏิ บัติต่อผูห้ นึงผูใ้ ด
อย่างไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรื อความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิ น และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชือชาติ
สัญ ชาติ ศาสนา หรื อเพศ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับ ผิดชอบที พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถื อเป็ นภารกิ จหลักทีจะ
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สร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที เป็ นประโยชน์ในการพัฒ นาสังคมและชุมชน โดยบริ ษ ทั ฯ ได้วางแนวทางปฏิ บ ัติ
เกียวกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายไว้ดงั นี
5.1.1

ผูถ้ ือหุ้น : บริ ษทั ฯ มุ่งมันทีจะพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะ
ยาว และแบ่งปันผลกําไรให้ผถู้ ือหุ้น อย่างเหมาะสม รวมทังนําเสนอข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

5.1.2

พนักงาน : บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน
(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการประเมิน แบบ

องศา เพือให้สะท้อนผลการ

ปฏิบ ัติตามความเป็ นจริ ง นอกจากนี ผลจากการประเมิน จะใช้ในการวางแผนการฝึ กอบรม การ
สนับสนุ นเรื องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม รวมทัง
บริ ษ ัท ฯ ยัง จัด ตังกองทุ น สํารองเลี ยงชี พ พนัก งานและสวัส ดิ ก ารต่า งๆ กํากับ ดู แ ลเรื องความ
ปลอดภัย และสุ ขอนามัยทีดีในสถานทีทํางาน ดังนี
5.1.2.1 พิจารณาคัดเลือกพนักงานทีมีความรู้ ความสามารถภายในบริ ษทั ฯ เพือบรรจุในตําแหน่ง
ทีสู งขึนก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็ นพนักงานจากภายนอก บริ ษทั ฯ มุ่งสรร
หาและคัด เลื อกพนักงานที มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ท ัศนคติ ที ดี เข้ากับ องค์กรได้ม า
ร่ วมงานกับ บริ ษ ัท ฯ ตามความจําเป็ น และความเหมาะสมของแต่ล ะหน่ วยงาน โดย
คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5.1.2.2 ส่งเสริ มความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน
และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื อง เพือให้ สามารถทํางานในหน้าที ปั จจุบ ัน ได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพและมีค วาม
พร้อมในการรับผิดชอบงานทีสู งขึนในอนาคต
5.1.2.3 บริ หารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็ นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริ ษทั ชัน
นํา และปรับ ปรุ งให้ มี ค วามเหมาะสมกับ สภาวะในปั จจุบ ัน อยู่เสมอ และจะใช้ระบบ
คุณธรรม (Merit System) ในการเลือนขันเงินเดือน และการเลือนตําแหน่ ง โดยพิจารณา
ความรู ้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
5.1.2.4 ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ให้พนักงานมีความร่ วมมือ ร่ วมใจกันทํางาน เสมือนหนึงเป็ น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึงถือเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ซึงทําให้ผล
ประการของบริ ษ ัทฯ สามารถเติ บ โตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะ เวลาที ผ่านมา โดย
บริ ษทั ฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
5.1.2.4.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร
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บริ ษทั ฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่
นําความแตกต่างด้าน เชื อชาติ สี ผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิห ลังของ
บุคคล ความคิดเห็ นทางการเมือง อายุหรื อความทุพพลภาพ มาเป็ นปั จจัยใน
การพิจารณา และตัดสิ นการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามกระบวนการคัดเลื อกตามวิธีการทีกําหนดไว้ นอกจากนี หากมี ตาํ แหน่ ง
งานว่างลงหรื อมี ต าํ แหน่ งงานใหม่เกิ ด ขึ น บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที จะสรรหา
บุคลากรทีเหมาะสมจากพนักงาน ภายในของบริ ษทั ฯ ก่ อนการคัดเลือกจาก
บุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลทีเหมาะสม บริ ษทั ฯ จึงจะคัดเลือกและ
บรรจุ บุ ค คลภายนอก โดยจะสรรหาและคั ด เลื อ กพนั ก งานที มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทศั นคติทีดี เข้ากับองค์กรได้มาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ตามความ
จําเป็ น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.1.2.4.2 การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
บริ ษ ัท ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญ ของการพัฒ นาบุค ลากรทุ ก ระดับ โดยมี
นโยบายการพัฒ นาพนั ก งานอย่างต่ อ เนื องเพื อฝึ กฝนทัก ษะและเพิ มพู น
ศัก ยภาพ และความสามารถของพนั ก งานโดยสนั บ สนุ น ทังการจัด การ
ฝึ กอบรมให้แก่ พนักงาน และมีสวัสดิการต่างๆ รวมถึงส่ งพนักงานไปอบรม
กับ หน่ วยงานต่ างๆ ภายนอกบริ ษ ัท ฯ เพื อเพิมประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติ
หน้าที โดยนําความรู ้ทีได้มาใช้กบั การทํางานหรื อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดี
ยิงขึน รวมถึงกระตุน้ และเสริ มสร้างความร่ วมมือในการทํางานเป็ นทีม รักษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ร่ ว มงานด้ว ยกั น และระหว่ า งหั ว หน้ า งานและ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยในช่วงทีผ่านมาบริ ษทั ได้มีการจัดเก็บชัวโมงการอบรมของ
พนักงาน
บริ ษทั ฯ มุ่งมันในการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื อง
ของการสร้ างความสุ ข ในการทํางาน ด้วยการจัด กิจ กรรมต่างๆ ตลอดทังปี
เพื อให้ พ นั ก งานผ่ อ น คลายจากความเครี ยด และส่ งเสริ มการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีของพนักงานในองค์กร เพือประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ลด
ปั ญหาเรื องของการสื อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม)
5.1.2.4.3 การจ่ายผลตอบแทนในการทํางาน
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บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี เงือนไขการจ้างงานที เป็ นธรรมสําหรั บ พนัก งาน และให้
พนักงานได้รับ ค่าตอบแทนที เหมาะสมตามศักยภาพ ตําแหน่ งหน้ าที และ
ความรับผิดชอบ นอกจากนีบริ ษทั ฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิมค่าตอบแทน
ตามเกณฑ์ ที บริ ษั ท ฯ กํ า หนดไว้ด้ ว ยความเป็ นธรรม ให้ โ อกาสและ
ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน ซึ งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษ ัทฯ ทังในระยะสันและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที พนักงาน
ได้รับเป็ นประจําทุกเดือนแล้ว
ในทุกต้นปี บริ ษทั ฯ จะกําหนดเป้าหมายการทํางานทีชัดเจนร่ วมกับพนักงาน
โดยมี ด ัช นี ชี วัด ความสํ าเร็ จ (KPI) ในการคํา นวณจ่ ายค่ า ตอบแทนพิ เศษ
ประจําปี (โบนัส) ทังยังจัด ให้ มีส วัสดิ การอืนๆ แก่ พนักงานและมี กิจ กรรม
สําหรับพนักงาน เช่น จัดงานปี ใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงาน
จํานวนมาก และกิ จกรรมงานเลียงเพือมอบรางวัล ให้แก่ พนักงานและสร้ าง
ความสัมพันธ์ทีดีภายในองค์กร
5.1.2.4.4 สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยใน
สถานที ทํา งานอย่ างเหมาะสม เช่ น การกํา หนด นโยบายมาตรฐานการ
ปลอดภัยบริ เวณพืนที อาคารโรงงาน โดยกําหนดให้ พ นัก งานต้อ งสวมชุ ด
ปลอดเชื อทุ ก ครั ง เมื ออยู่บ ริ เวณพื นที ส่ วนผลิ ต อาหาร เพื อระบบป้ องกัน
อุบตั ิเหตุทีอาจเกิดขึนในระหว่างการปฏิบตั ิงาน การจัดให้มี สถานทีทํางานที
สะอาดเพื อความปลอดภัย จากอัน ตรายที อาจเกิ ด ขึ น ทังจากอัค คี ภัย และ
โรคภัย เป็ นต้น ในส่ ว นของพนั ก งานบริ ษัท จัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารด้า นการ
รักษาพยาบาล
5.1.3

ลู ก ค้า : บริ ษ ั ท ฯ เอาใจใส่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า บริ การลู ก ค้า ด้ ว ยความสุ ภาพ มี ค วาม
กระตือรื อร้น พร้อมให้การบริ การ ต้อนรับ ด้วยความจริ งใจ เต็มใจ ตังใจ และใส่ ใจ เพือให้ลูกค้า
ได้รับ ข้อมู ลเกียวกับสิ นค้าของบริ ษ ทั ฯ อย่างถูกต้อง ดูแลผูร้ ั บ บริ การ ดุ จญาติ สนิ ท บริ การด้วย
ความรวดเร็ ว ถูกต้อง และน่าเชื อถือ เน้นรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์
ของตนเอง หรื อผูท้ ี เกียวข้องโดยมิ ชอบ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญของสิ ท ธิ พืนฐานของ
ผูบ้ ริ โภค อาทิ การผลิตอาหารทีมีคุณภาพ และบริ การหลังการขายทีตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเพือสร้างความพึงพอใจสูงสุ ด
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5.1.4

คู่คา้ : การซื อสิ น ค้าและบริ การจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า รวมถึ งปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ ตาม
สัญญาทีตกลงกันและยึดมันตาม หลักกฎหมาย และปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามหลักกการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี (CG) โดยบริ ษทั ฯ มีการจัดทําคู่มือในการจัดซือ จัดจ้าง เพือให้คู่คา้ ของบริ ษทั ได้มีโอกาสเข้ามา
ประมูลงานตามขันตอน และเป็ นการคัดเลือกคู่คา้ ทีเหมาะตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ กําหนด

5.1.5

คู่แข่ง : บริ ษทั ฯ ยึดหลักการประพฤติ ตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี ไม่ใช้วิธีการทีไม่สุจริ ตเพือ
ทําลายคูแ่ ข่งทางการค้า การแข่งขัน จะเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม

5.1.6

เจ้าหนี : บริ ษ ทั ฯ ปฏิบ ัติตามสัญญาและกฎหมายที เกี ยวข้องเพือชําระหนี ให้ กบั เจ้าหนี ที ให้การ
สนับสนุนเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ

5.1.7

สังคม : บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทัง
ให้การสนับสนุ นกิจกรรมในชุมชน เพือเกือกูลสังคมในวาระและโอกาสทีเหมาะสม เป็ นไปตาม
โครงการช่ วยเหลือสังคม (CSR) ที บริ ษทั ฯ ได้ด าํ เนิ นการตลอดมา อีกทังจะไม่เกี ยวข้องกับ การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไม่ ล่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา และจะดู แ ลเอาใจใส่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ งแวดล้อม มีนโยบายทีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที เสริ มสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
สิ งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยูเ่ สมอ

หลักปฏิบัติ
ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามมันใจต่อ นักลงทุน โดยการเปิ ดเผยสารสนเทศที สําคัญของบริ ษ ัท ฯ อย่างถู กต้องครบถ้วน
ทันเวลา โปร่ งใส และ เท่าเทียมกัน ทังข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน ส่วนข้อมูลอืนทีเกียวข้องได้รับการดูแลโดย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพือป้องกันไม่ให้ความลับของบริ ษทั ฯ รัวไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า
ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) และข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลทีจะประสานและให้ขอ้ มูลแก่ผถู ้ ือหุ้น ผูส้ นใจจะลงทุนกับบริ ษทั ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังยังเปิ ดโอกาสให้มีการชีแจง พบปะและตอบข้อซักถามโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
6.1 มีการตังคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่ างอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดูแลให้บริ ษทั ฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึงทําหน้าทีตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นระยะ เพือให้มีการบันทึกข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและมีความสุ จริ ตตามนโยบายทีบริ ษทั
ฯ กําหนด และไม่ดาํ เนิ นการใดอันเป็ นการละเมิดกฎหมายทีเกียวข้อง โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
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ให้แก่ทางคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
อีกด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังให้กรรมการอิสระ ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีในการสอบทานให้
บริ ษัท ฯ มี รายงานทางการเงิ น ที ถู กต้อ งชัด เจน และทัน เวลา สอบทานให้บ ริ ษ ัท ฯ มีระบบการควบคุม ภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส และทันเวลา ตามข้อกําหนดของการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ในกรณี ทีมี
รายการทีเกียวโยงหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้
พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล ก่อนทีจะดําเนินการตามขันตอนต่อไป
6.2 การบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษ ทั จัด ให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ในการทําหน้าที พิจ ารณาและนําเสนอนโยบาย
แผนงาน และผลการปฏิบตั ิงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยนโยบายบริ หารความเสี ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน
ในบริ ษ ทั ฯ และครอบคลุม ปั จจัยความเสี ยงทีเกียวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบตั ิงานด้านอืนๆ รวมถึง สามารถพิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการใน
การแก้ไขและผูร้ ับผิดชอบทีชัดเจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล
ทังนี ในปี ที ผ่านมา คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงมี บ ทบาทที สําคัญ ตามที คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการพิจารณาปั จจัยความเสี ยงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที
ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะมาตรการทีครอบคลุมเพือให้บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หาร
ความเสี ยงและจัดเตรี ยมแนวทาง ในการป้องกันอย่างถีถ้วน
6.3 คณะกรรมการบริษัท
ติ ด ตามดู แลและจัด การความขัด แย้งของผลประโยชน์ที อาจจะเกิ ด ขึ นในบริ ษ ัท ฯ รวมถึ งการป้ องกัน การใช้
ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั ฯ และการทําธุ รกรรมกับผูท้ ีมีความสัมพันธ์เกียวกับบริ ษทั ฯ
อันไม่สมควร
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพือมิ ให้ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ ข องตนเอง หรื อผูอ้ ืน
ในทางมิชอบก่อนทีข้อมูลนันจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึงเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นอืน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กียวข้องปี ละ
ครั งเป็ นประจํา ทุ ก ๆ ปี เพื อให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ สามารถพิ จ ารณาธุ ร กรรมของบริ ษ ัท ฯที มี ค วามขัด แย้ง ของ
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ผลประโยชน์ และสามารถตัด สิ น ใจเพื อประโยชน์ข องบริ ษ ัทฯ โดยรวมก่ อนการประชุ มวาระนัน ทังนี กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารทีมีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมทีทํากับบริ ษทั ฯ จะไม่มีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศและนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนตัว นํามาใช้ในการเพือสนับสนุ นการดําเนินงานหลักของบริ ษทั ฯ ให้ตามกฎหมายกําหนดและเป็ นไปเพือประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทําทีก่ อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื อง
รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และรายการทีมีความเกียวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รัปชันทีชัดเจน และ
สื อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพือให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีกลไกในการรับเรื องร้องเรี ยนและการดําเนินการกรณี มีการชีเบาะแส
ทุจริ ตคอรัปชัน
หลักปฏิบัติ
รักษาความน่ าเชือถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
7.2 คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หนีของบริ ษทั ฯ
7.3 ในภาวะทีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริ ษทั ควรมันใจ
ได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทังนีภายใต้
การคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7.4 คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม
7.5 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที
ทําหน้ าที ในการสื อสารกับ ผูถ้ ื อหุ ้ น และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอืน เช่ น นักลงทุน นัก วิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ
7.6 คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
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หลักปฏิบัติ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื อสารกับผู้ถือหุ้น
ในส่วนนี แต่เดิมบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนในหมวดสิทธิของผู้
ถือหุ ้นซึงสอดคล้อง กับหลักปฏิบตั ินี
8.1 สิทธิขันพืนฐานของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุ้นจึงให้ความสําคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้นทุก
รายด้วยความเป็ นธรรม ตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง สิ ทธิ พืนฐานทีผูถ้ ื อหุ้ น
ได้รับอย่างเสมอภาคกัน ประกอบด้วย สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเข้าประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิ ในการเสนอเพิมวาระการประชุม สิ ทธิในการเสนอรายชือบุคคลเป็ นกรรมการ สิ ทธิในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังหรื อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิ ท ธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตังและกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร และเงิน
ปั น ผลอย่างเท่าเทียม สิ ท ธิ ในการแสดงความคิด เห็น และ ซักถามในที ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น สิ ท ธิ ที จะได้รับสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในการใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงได้อย่างเต็มที และในกรณี ทีมีเหตุการณ์ใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ้นรายอืน บริ ษทั ฯ
จะทําการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบโดยทันที ทังนีบริ ษทั ฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
รวมถึงหลักเกณฑ์อนๆ
ื ทีกฎหมายกําหนด เพือคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
8.2 การประชุ มผู้ถือหุ้น
8.2.1 ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น บริ ษ ทั ฯ จะกําหนดวัน เวลาและ
สถานทีจัดประชุมทังในเรื องสถานที และเวลาทีเหมาะสมเพืออํานวยความสะดวกแก่ ผถู้ ือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุม โดยทุกคนสามารถส่ งหลักฐานการลงทะเบียน หรื อ
หนังสื อมอบฉันทะ มายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าเพือตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุม นอกจากนี
บริ ษทั ฯ จะเลือกสถานทีจัดประชุมทีสะดวกในการเดินทางมาร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น
8.2.2 บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ
โดยระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพือเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ จะจัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมพร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู ้
ถื อหุ้น ตามระยะเวลาที กฎหมาย ประกาศ หรื อระเบี ยบที เกียวข้องกําหนด ในกรณี ทีผูถ้ ื อหุ ้น ไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ้ น สามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้
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ทังนี ในวัน ประชุ มทางบริ ษ ทั ฯ จัดให้ มีเจ้าหน้าที และตัวแทนของที ปรึ กษากฎหมาย เพือทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สําเนาบัตร
ประชน สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อบัตรข้าราชการในกรณี บุคคลธรรมดา และหนังสื อรับรอง
บริ ษทั สําเนาบัตรกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ในกรณีนิติบุคคล
8.2.3 บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ เพือติดในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะ หรื อกรรมการ
อิสระโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ จุดรับลงทะเบียน เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ้น
8.2.4 บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เข้าร่ วมประชุม
โดยประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม นอกจากนียังมีผบู ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีภายนอกหรื อตัวแทนทีปรึ กษากฎหมาย หรื อตัวแทน เข้าร่ วมประชุมเพือรับฟัง
ความเห็น ตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุ้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
8.2.5 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ก่อนเริ มการประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบถึงจํานวนและสัดส่วนของผู ้
ถื อหุ้นทีเข้าร่ วมประชุ ม ทังทีมาด้วยตนเองและมอบฉัน ทะเพือรับทราบถึ งองค์ป ระชุ มที เป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด นอกจากนีทางผูด้ าํ เนิ นการประชุมจะอธิ บายวิธีการประชุม การลงคะแนน
เสี ยง และการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ที ประชุมจะพิจารณาและลงคะแนนเรี ยงตามวาระที
กําหนด โดยไม่เปลียนแปลงข้อมูลสําคัญ หรื อเพิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน
และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ เท่ าเที ย มกัน ในการตรวจสอบการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ กรรมการและผูบ้ ริ หารทีเกียวข้องจะเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือตอบคําถามในทีประชุมด้วย
8.2.6 บริ ษทั ฯ เพิมช่ องทางในการรั บ ทราบข่าวสารของผูถ้ ื อหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยนํา
ข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ทีเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณี หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ให้เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพือให้ผูถ้ ือหุ ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
8.2.7 การจดบัน ทึ กรายงานการประชุ ม ให้ บ ัน ทึ ก ให้ ค รบถ้วน ถูก ต้อง รวดเร็ ว โปร่ งใส และบัน ทึ ก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพือให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบ
ได้และบริ ษทั ฯ จะนํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือให้ผถู ้ ือหุ้น
ได้พิจารณา รวมถึงนําส่ งรายงานประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
วัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อนําส่ งไปยังหน่ วยงานทีเกียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิ ชย์
ตามระยะเวลา ทีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบทีเกียวข้องกําหนด
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8.2.8 เพิมความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในการได้รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร (ถ้ามีการ
จ่ายเงินปันผล) เพืออํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นให้ได้รับเงินปั นผลตรงเวลา ป้องกันปั ญหาเรื อง
เช็คชํารุ ด สู ญหาย หรื อส่งถึงผูถ้ ือหุ้นล่าช้า
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้นใช้สิทธิ ในด้านต่างๆ และไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
หรื อลิดรอนสิทธิ ขันพืนฐานของผูถ้ ือหุ ้น
8.3 ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหน้าทีในการดูแลให้ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทํางานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีความ
สํานึกในหน้าที ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิงาน เพือทําให้ผถู ้ ือหุ ้นมีความเชือถือ และยอมรับในการตัดสิ นใจ
ว่าการดําเนินการใดๆ กระทําด้วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุ้นทังรายใหญ่และรายย่อย
นอกจากนี ยังต้อ งให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามารถใช้สิ ท ธิ ใ นการดู แ ลรั กษาผลประโยชน์ ข องตนไม่ว่าจะด้วยการแสดง
ความเห็ น ให้ ข ้อเสนอแนะ และออกเสี ย งลงมติ ร่วมตัด สิ น ใจในการเปลี ยนแปลงที สํ าคัญ ต่ างๆ รวมทังการเลื อ กตัง
คณะกรรมการบริ ษทั และ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกําไร และการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงการแต่งตังและ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ในที ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น โดยบริ ษ ทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็ นจริ ง ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทังนีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเสนอให้ผถู้ ือหุ้น
พิ จ ารณาอนุ มั ติ เป็ นประจําทุ ก ปี และต้อ งนําเสนอนโยบายในการกํา หนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื อ
ประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ้นด้วย
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