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หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ กับการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐาน
สาคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนาไปสู่การ
ประกอบธุ รกิ จที่ สามารถแข่ งขั น ได้ และมี ผลประกอบการที่ ดี โดยค านึ งถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจ อย่ างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้าน
ลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทาคู่มือ “หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอานาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสีย จะเป็ นปัจจัยสาคั ญที่ ช่วยเสริมสร้างให้องค์ กรมีภูมิ คุ้มกันที่ ดีและสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดาเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนิ นการให้โครงสร้างการจัด การของบริษั ท มีก ารก าหนดอานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง การมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบ
ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟัง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น
ในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท
เป็นที่ตั้ง
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ า
ให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กร เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและใน
ระยะยาว กาหนดกระบวนการตรวจสอบและการกากับดูแล ให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริษั ทมี การกาหนดวิสัยทั ศน์และพั นธกิ จของบริษั ท เพื่ อให้ กรรมการบริษั ท ผู้ บริหาร และ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี
แนวปฏิบัติ
1.1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่า งเป็นอิสระ เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกปี
1.1.2 กาหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการ
ปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
1.1.3 จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกาหนดกรอบทิศทางองค์กร
และเตรียมพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
1.1.4 ให้ คาแนะน า ข้อ คิ ด เห็ น และแนวทางบริห ารจั ดการบริษั ท เพื่ อใช้ ในการจั ด ท าแผนงานที่ ชั ด เจน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
1.1.5 สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดาเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ
- ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
- พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
1.1.6 มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยก าหนดให้ ฝ่ า ยจั ด การรายงานผลการด าเนิ น งานผ่ า นคณะ
กรรมการบริหาร เป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส
หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
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มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
1.2.1 กาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการกาหนดนโยบายการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการดาเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
1.2.3 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายสาหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึง
หลักการและแนวทางในการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดทาและพิจารณาอนุมัตินโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
เข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจา
1.2.5 การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยกาหนด กล
ยุทธ์และผลตอบแทนจากการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่ง
ในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทาหน้าทีก่ ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศ ที่
เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการบริษั ทและผู้บ ริหารปฏิบัติ หน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดย
พิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดาเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้ง มีกระบวนการ
อนุมัติการดาเนินงานที่สาคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการบริษั ทเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั ท รวมทั้ ง
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้อานวยการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการ
ผู้อานวยการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สาคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
1.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดทากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกาหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบัตรเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
1.4.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกาหนดให้มีการ
ติดตามงานที่มอบหมาย
1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
2) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานวยการ
3) คู่มืออานาจดาเนินการ หรือระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการบริษัทกาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมการบริษั ท รับ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก (objectives) ที่ ชั ด เจน
เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1.2 คณะกรรมการบริษัทกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วน
ได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้ง การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม
2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชานาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
2.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
อยู่ในจิตสานึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือ
ประจ าปี ของบริษั ท นาไปสู่ก ารบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลัก โดยมีก ารน านวั ตกรรมและเทคโนโลยีม าใช้อ ย่า ง
เหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุน
ให้มีการจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่าเสมอ
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2.2.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานประจ าปี มี ก ารวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท
1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้มี ส่วน
ได้เสีย โดยจัดลาดับความสาคัญมาดาเนินการให้เกิดผล
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.4 คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมาย โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
ศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.2.5 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานประจาปีทั่วทั้งองค์กร
2.2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และ
ติดตามการดาเนินการตามแผนงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจาเป็นต่อการนาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการบริษั ทกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ วย กรรมการบริษั ทที่ มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จากัดเพศ มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื อ
อุตสาหกรรมหลัก ที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่
3.1.2 คณะกรรมการบริษั ทพิ จารณาจ านวนกรรมการบริ ษั ทที่ เหมาะสม สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการบริษั ทมี สัดส่ วนระหว่ างกรรมการบริษั ท ที่ เป็ นผู้ บริหารและกรรมการบริษั ท ที่ไม่ เป็ น
ผู้บริหาร สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สามารถให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ดูแลให้กรรมการอิสระ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปีที่ดารง
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ตาแหน่งกรรมการบริษัท และการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์
ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดว่า ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อานวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
(4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
หารือกับกรรมการผู้อานวยการและมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(5) กากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(6) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี
(7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษั ท จะ
อภิปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
2) กรรมการผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
3.2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อานวยการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการ ดังนี้
1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้อานวยการมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
2) รองประธานกรรมการบริษัททาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น
3.2.4 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดจานวนปีในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณี ที่กรรมการ
อิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็นดังกล่าว
3.2.5 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล
และเสนอแนวทางการดาเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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3.2.6 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ ได้
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความชานาญที่เหมาะสม
3.3.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ
จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (accountability and
responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
3.4.3 ผูถ้ ือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
3.4.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษัทกากั บดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี ู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษทั เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
3.5.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
3.5.4 กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้น กรณีที่มีเหตุจาเป็น
3.5.5 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละ
คนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนบริษั ทที่กรรมการบริษั ทดารงตาแหน่ง ดังนั้น บริษั ทจึงไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชานาญ
ในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
2) กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่ เ ป็ นตัวแทนของบริษั ทตามข้อ 1) และให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการ
บริษัทควรกาหนดนโยบายให้ตัวแทนทาหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทแม่
3) ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทย่อยที่ เหมาะสมและรัดกุมเพี ยงพอ และการท ารายการต่างๆ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
3.6.2 การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทาสัญญา
ร่วมทุน (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัท
ได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย โดยนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.7.2 คณะกรรมการบริษั ท จั ดให้ มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน เช่น ประเมิ น ผลทั้ งคณะ ประเมิ น ผล
รายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจาปี
3.7.3 คณะกรรมการบริษัทนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษั ทกากับดู แลให้กรรมการบริษัท แต่ละคนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะและความรู้ สาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
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แนวปฏิบัติ
3.8.1 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ
- แนะนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ทิศทางการดาเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร)
- บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
3.8.2 กรรมการบริษั ทจะได้รับ การพัฒ นาความรู้และการอบรมที่ จาเป็น อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
3.8.3 คณะกรรมการบริ ษั ท ควรมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ ย ง และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้ มี การกาหนดวั นประชุมคณะกรรมการบริษั ทเป็ นการล่วงหน้า เพื่ อให้
กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
3.9.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดจานวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
3.9.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เข้าสู่การประชุม
3.9.4 คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้ มีการจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษั ท เป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
3.9.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ กรรมการผู้อานวยการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
3.9.6 คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อานวยการ เลขานุการบริษัท
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รั บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้ มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
3.9.7 คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้
กรรมการผู้อานวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.9.8 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1

หน้า 10

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษั ทดู แลให้ มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้ อานวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้ มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการ
4.1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อานวยการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
4.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กากับดูแลให้มีแผนสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตาแหน่ง กรรมการผู้อานวยการและผู้บริหารระดับสูง และรายงาน
แผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.1.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้อานวยการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4.1.5 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการผู้อานวยการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดย
รายงานผ่านเลขานุการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการบริษัทกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้อานวยการ
- ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบาเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อานวยการ
- ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP
4.2.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสาร
กับกรรมการผู้อานวยการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
- ผลการดาเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
- สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
4.2.3 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้อานวยการประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของ
บริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของบริษัท
แนวปฏิบัติ
4.3.1 บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
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4.4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
- โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
4.4.2 คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่ างเพียงพอ
สาหรับรองรับการเกษียณ
หลักปฏิบัติ 5 การส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า มาตรฐานสิ น ค้ า บริ ก าร หรื อ
กระบวนการทางาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
5.1.2 คณะกรรมการบริษั ทส่ งเสริม การพั ฒ นาต่ อยอดนวั ตกรรมทางธุ รกิ จ ตามสภาพปั จจั ยแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทางาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการบริษั ท ติ ด ตามดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operation Plan)
แนวปฏิบัติ
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคานึงถึงสิทธิตาม
กฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคานึงถึ ง ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน
5.2.2 คณะกรรมการบริษั ทสนั บสนุ นให้ จัดทารายงานความรับผิด ชอบทางสังคม โดยเป็น ส่วนหนึ่งของ
รายงานประจาปี
5.2.3 คณะกรรมการบริษัทดาเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
5.2.4 คณะกรรมการบริษั ทได้ กาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้ม ครองพนักงาน หรือผู้แจ้ ง
เบาะแส ในเรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้กาหนดไว้ใน จริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษัทติ ดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืน
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แนวปฏิบัติ
5.3.1 ด าเนิ น ธุ รกิ จ ให้ สอดคล้ อ งตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม โดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
5.3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5.3.3 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
5.3.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัดและ
ฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.3.5 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดาเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการบริษั ท มี ก ารน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ และพั ฒ นาการ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
6.1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดาเนินการใน
เรื่องต่อไปนี้
- กาหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสาคัญของบริษัท
- บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสาย
การรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ทบทวนและกาหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความสาคัญกับความผิดปกติที่มีนัยสาคัญ
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6.1.4 บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
บริษั ทมี การกาหนด “นโยบาย คาสั่ง และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บ ริหาร ในการน าข้อมู ลภายในของบริษั ท ไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุ
วาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่ง
ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการบริษั ทมีการกาหนดนโยบายดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท
แนวปฏิบัติ
6.3.1 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
6.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูล
ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
6.3.3 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบั ติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต โดยจัดทานโยบายต่อต้านการทุจริต
และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก
แนวปฏิบัติ

หน้า 14

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

6.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6.4.2 คณะกรรมการบริษั ทจัดให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้ง ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจาปีของบริษัท
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 กาหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
6.5.2 หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญกับการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสาคัญ
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สาคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดย
แบ่งเป็น
1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
เข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์
แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย ภ า ย ใน เว ล า ที่ ก า ห น ด เพื่ อ เผ ย แ พ ร่ ต่ อ ไป พ ร้ อ ม ทั้ ง เผ ย แ พ ร่ บ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท
www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่
เป็นไปตามข้อกาหนด
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- งบการเงินรายไตรมาส และประจาปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
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-

รายงานประจาปี และแบบ 56-1
การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทากิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทารายงานความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินเป็นประจาทุกปี และในปี 2561 ได้จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและ
ฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3444 หรือที่ website www.farmhouse co.th หรือที่ e-mail
address petcharat.ana@pbplc.co.th
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ ม สหพั ฒ น์ ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จั ด งาน
“นัก วิเคราะห์
นั กลงทุน พบกลุ่ ม สหพั ฒ น์” ต่ อเนื่อ งเป็ น ปีที่ 10 ณ ศูน ย์ก ารประชุ มแห่งชาติ สิริกิติ์ เมื่ อวัน ศุก ร์ที่ 29
มิถุนายน 2561 โดยมีการจัดทาหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบ
ให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบ
ข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง กรรมการ
ผู้อานวยการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์
และผู้เกี่ยวข้อง
7.1.2 การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
7.1.3 คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจาปี
7.1.4 การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผย
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
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แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติ ดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชาระหนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว
7.2.2 การอนุมัติการทารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท
มั่นใจว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถ
ในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษั ทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไก
อื่น ในการแก้ไขปัญหา โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่
บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
7.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทกาหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่าเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยคานึงถึงกรอบการรายงาน ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจาปี
7.4.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องสาคัญและสะท้อนการปฏิบัติ ที่จะนาไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่ วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทา
หน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อานวยการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
7.5.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
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หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 คณะกรรมการบริษั ทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมู ลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ
ตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกาไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
8.1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทาใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท
8.1.2 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้วาระการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีวาระการประชุม ที่สาคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนาส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มี
คาชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่ มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนน
ในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสาคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี ได้แก่
- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้
รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจด
ทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจานวนปีที่
ด ารงต าแหน่ ง กรณี เสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการรายเดิ ม โดยการเสนอแต่ ง ตั้ ง ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรอง โดย
คณะกรรมการสรรหา
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจานวนเงินค่าตอบแทน
รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จานวนปีที่ ทาหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบ
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บั ญ ชี รายเดิ ม ) วิธี การพิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ าสอบบั ญ ชี ซึ่ งได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- วาระการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรและ
เงิน ทุ น สารอง จานวนเงิน ปั น ผล พร้อ มเหตุ ผลและข้ อ มู ลประกอบ ซึ่งเป็ น ไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิน ปั น ผล และวัน ที่
คณะกรรมการกาหนด (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
8.1.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
8.1.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.5 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทาหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ ถือหุ้น
สามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้ หากมีความจาเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบ
หรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้
ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออก
เสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สาหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดง
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม และสามารถ Download ได้จาก www.
farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
โดยนับจานวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ
โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
8.1.6 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.1.7 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
8.1.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
ผู้อื่ น เข้ าร่วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยใช้ หนั งสื อมอบฉั นทะรูปแบบที่ ผู้ถื อหุ้ น สามารถก าหนดทิ ศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.2
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คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ถือ
หุ้นสามารถใช้สิทธิของตน เลขานุการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้
นับจานวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย บริษั ทได้นาระบบ
Barcode และบั ต รลงคะแนนเสี ย งมาใช้ ใ นการลงทะเบี ย น และในการนั บ คะแนนแต่ ล ะวาระ แสดงผลคะแนนผ่ า นหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้อานวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญ ชีและ
การเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่
บริษั ทสานักงานอีวาย จากัด รวมทั้ งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัท ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชี โดยในปี 2561 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เมื่อเวลา
9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวก
เพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 10-12 เมษายน 2560 และมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษั ทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตาแหน่ง ที่เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ คาชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการ
ลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้
เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th/ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 คณะกรรมการบริษัทกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
8.2.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
8.2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
8.2.4 คณะกรรมการบริษัทกาหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้
1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
3) กรรมการบริษั ท ประธานคณะกรรมการชุด ย่อ ย ผู้บ ริหารสู ง สุ ด ทางด้ านบั ญ ชีและการเงิน และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม
4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
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7) มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
8.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การ
ลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อม
คาถาม คาตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
8.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จ ะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้าง
เสริมผลการดาเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ
1.1 ผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
1.1.2 ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ต่อผู้ถือหุ้น อันจะนาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
1.1.3 มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสม
1.1.4 รายงานสารสนเทศสาคั ญ ที่ มี ห รือ อาจมี ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง
สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย
ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
1.1.5 จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี
1.1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1.1.7 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.8 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
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1.1.9 อ านวยความสะดวกในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธี ก าร ไม่ เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.1.10 ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.1.11 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของ
ตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ลูกค้ า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสาคัญ อัน
นาไปสูค่ วามสาเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.2.1 ดาเนินธุรกิจด้านผลิต จาหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
1.2.2 ดาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสิน ค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการตัดสินใจ
โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
1.2.3 ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
1.2.4 ไม่ เรีย ก รับ หรือยิ นยอมที่ จะรับ ทรัพ ย์ สิน หรือ ประโยชน์ อื่น ใดที่ ไม่ สุจริตจากลู กค้ า ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม
1.2.5 ปฏิ บัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.2.6 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับ
การเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และคาปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-2093091 และ ทางเว็บ ไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ ค www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มี เจ้าหน้าที่ ซึ่งพร้อ ม
ให้บริการและดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คาขอต่างๆได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและ
ผู้บริโภค
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษั ทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
กาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.3.1 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็น
ธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
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1.3.2 รักษาความลั บหรือข้ อมู ลทางสารสนเทศของคู่ ค้า ไม่ น าไปใช้ เพื่ อประโยชน์ตนเอง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
1.3.3 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ว มกันพัฒ นาและเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
1.3.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบ
เจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.3.5 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า
1.4 คู่แข่ ง
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกาหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคานึงถึงจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ
1.4.2 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
1.5 เจ้ าหนี ้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่ อสร้างความเชื่อถือ
ให้กับเจ้าหนี้ โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.5.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
1.5.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
1.5.3 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี
1.5.4 เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
1.5.5 ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงือ่ นไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการผิดนัดชาระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของบริษัท
โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.6.1 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
1.6.2 ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท
1.6.3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สี
ผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
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1.6.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
1.6.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริษัท
1.6.6 ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็น ธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ค วาม
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
1.6.7 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ การออมทรัพย์ เป็นต้น
1.6.8 เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทางาน ซึ่ง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการ
ทางานร่วมกัน
1.6.9 จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง จัดสภาพแวดล้อมการ
ทางาน โดยคานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
1.6.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มคี ุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของ
มนุษยชน
บริษัทมีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อม
ทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความ
เป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ในขณะเดี ย วกั น นั้ น บริษั ท มี การส่งเสริม การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน คานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยในการทางานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้าน
ต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาลประจาบริษัท ห้องอาหาร กองทุน เงิน
ทดแทน ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจ
สุขภาพประจาปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอด
บุตร ทุนการศึกษาบุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ สวัสดิการด้านดอกเบีย้ ที่พักอาศัย ฯลฯ
- ด้านขวัญและกาลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลจูงใจ กิจกรรมนันทนาการ
งานเลี้ยงประจาปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ ฯลฯ
- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ เงินบาเหน็จเกษียณ ฯลฯ

หน้า 24

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง “
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ” เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยอย่างเคร่งครัด
และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณ
เตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภั ยเป็น
ประจาทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของพนักงาน
และบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดทากิจกรรม 5ส. และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้น่าอยู่ โดยมี
กิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติด
ทุกประเภท โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ภายในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การบริห ารงานด้ านสวัสดิ การ และเป็ น สื่ อ กลางให้ ค วามช่วยเหลื อ ในเรื่อ งสวั สดิก ารต่ า งๆให้ แก่ พ นั กงานได้ อย่ างทั่ ว ถึ ง
ตลอดจนเปิดโอกาสให้
พนั ก งานมี ช่ อ งทางในการสื่ อสาร อี ก ทั้ งบริษั ท ยั งส่ งเสริม ให้ ผู้บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก คน ร่ว ม
กิจกรรมทางศาสนาในวันทาบุญบริษัท และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนามา
ปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการทางานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ
ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ ดี โดยกาหนด เป็ น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.7.1 ไม่ดาเนินธุรกิจที่ทาให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและ
สังคม
1.7.2 ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
1.7.3 ถือเป็นหน้าที่ และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
1.7.4 ให้ข้อมู ลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญ หาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับ ชุม ชน
โดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหา
ขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
1.7.5 ก าหนดให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม อั น
เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท
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1.7.6 ทาการสารวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนอง
และการพัฒนาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7.7 ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมของท้องถิ่นทีก่ ลุ่ม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยัง่ ยืน
1.7.8 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.7.9 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
1.7.10 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.7.11 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดแผนงานประจ าปี เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพั ฒ นาชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานจนถึงการพัฒ นาสังคมในวงกว้าง การจัด
กิจกรรมสอนทาอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม
ให้กับชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน การ
มอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูจาก รายงานแห่งความ
ยั่งยืน)
1.8 สิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิง่ การเลือก
เทคโนโลยี กระบวนการผลิต และกระบวนการกาจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.8.1 ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
1.8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.8.3 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
1.8.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการ
บาบัด และฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.8.5 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดาเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
1.8.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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คานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความ
เสียหายของ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด เป็นผู้นาในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน
1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกาหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.9.1 ศึกษาและทาความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติงานและไม่ดาเนินการใดๆ อัน
เป็นการขัดต่อกฎหมาย
1.9.2 ด าเนิ น การอย่ า งถู ก ต้ อ ง เมื่ อ มี ก ารติ ด ต่ อ ท าธุ รกรรมกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห รือ หน่ ว ยงานของรัฐ
1.9.3 สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
1.9.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น
บริษัท ดาเนินธุรกิจแบบสุจริต ซือ่ ตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชาระ
ภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จา่ ย ภาษีปา้ ย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท
2. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ด าเนิ นการกั บความขั ดแย้ งของผลประโยชน์ ห รือรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นอย่ างรอบคอบ เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทารายการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ กรรมการ
บริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 ยึ ดถือประโยชน์ของบริษั ทภายใต้ ความถู กต้ องตามกฎหมาย โดยไม่ กระท าการใดๆ อันเป็ นการขั ด
ผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
2.3 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 กาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
2.5 ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอก
หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
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2.6 การเปิดเผยข้อมูล ต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอานาจหน้าที่ อาจมีการกาหนดชั้นความลับ
ของข้อมูลตามความสาคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2.7 กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจา และทากันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ
สามารถดาเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ
และเงื่อ นไขอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ที่ จะนามาตัด สิ น ในการท ารายการดั งกล่ าว ฝ่ายบริหารและจั ด การ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า
ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อ บริษั ท โดยจะต้ อ งเก็ บ เอกสารหลั ก ฐานต่ าง ๆ เพื่ อ น ามาใช้ ในการประกอบค าอธิบ าย ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.8 กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจา แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสาคัญ หากบริษัท มีการทา
รายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญ ชี หรือผู้
ประเมิ นราคาทรัพ ย์สิน หรือสานั กงานกฎหมาย เป็ น ต้น ที่เป็ นอิ สระจากบริษั ทและบุ คคลที่ อาจมีค วามขัด แย้ง เป็น ผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
3. การเลีย้ งรับรอง การรับ หรือการให้ ของขวัญ
คณะกรรมการบริ ษัทมุ่ งหวังให้การดาเนิ นธุรกิจของบริษั ทเป็ นไปในทางที่มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใด หากจาเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
3.2 กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับ
เงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกาหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับ ของขวัญ
ของกานัล และการจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3.3กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ใน
นามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
3.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
4. การต่ อต้ านการทุจริต
“บริษัท” เป็นผู้นาในการผลิต และจัดจาหน่ายเบเกอรี่ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้ าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิ บัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และจะสิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะดาเนินการตามนโยบาย
ต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท และเพื่อ
เป็นข้อกาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีหน้าที่ป ฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน “นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี”
รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกาหนดขึ้นต่อไป
4.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตเป็น
สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
4.2 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญ ชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ค วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกาหนด
4.3 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือแจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.4 ผู้ที่กระทาทุจริต เป็นการทาผิดต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทได้กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
4.5 บริษัทกาหนดให้ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น Intranet
Website บริษัท และรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในปี 2561 ในฐานะสมาชิ ก ของแนวร่วมปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต บริษั ท ฯ
ดาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified (ซึ่งเป็นระดับที่มีการแสดงให้เห็นถึงการนาไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ต่อการดาเนิ นการตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทาธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ส่วนทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่
ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กาหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมี ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์ ต่ อต้ านการทุ จริตจากกรรมการผู้ อ านวยการ การบรรยายหลั ก สู ต ร “Anti-Corruption” สาหรับ
พนักงาน การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจาทุกปี
5. การไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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5.1 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ และข้ อ ผู ก พั น ตามสั ญ ญา ที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญา
5.2 ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษทั และไม่นาทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือ
ให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
5.3 เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิด หรือนาผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน เว้นแต่ ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
5.4 ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ที่เก็บไว้ในรูปแบบใด
6. การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ไม่กระทาการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
6.2 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนาไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
6.3 ไม่จากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด
ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
6.4 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่า สิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
7.1 ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
7.2 สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทางาน
ที่ปลอดภัยในการทางานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทางาน สภาพแวดล้อม วิธีการทางานที่
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
7.3 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทา ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 สร้างวัฒนธรรมการทางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน ได้
อย่างยั่งยืน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหน้ าที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและ
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การดารงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้
กาหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้
1.1 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1.1.1 ปฏิบั ติ หน้ าที่ ด้วยความรับ ผิด ชอบ ระมั ด ระวัง ซื่ อสัต ย์ สุจ ริต โดยปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้า
ประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจาเป็น
1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
1.1.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
1.1.5 ในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
1.1.6 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
1.2 พนักงาน
1.2.1 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่าเสมอ และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
1.2.2 ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบั งคั บเกี่ ยวกั บการทางาน ระเบี ยบและประกาศต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1.2.3 ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษา
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
1.2.4 รักษาความลับทางการค้า และไม่นาข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
1.2.5 ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืม
เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
1.2.6 ปฏิบัติตามคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
1.2.7 ยึดมั่นในการทางานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์
ของบริษัทและพนักงาน
1.2.8 ปฏิ บัติต่ อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ าใจและมนุ ษยสัม พัน ธ์อัน ดี ไม่ก ล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดย
ปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นาผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
1.2.9 ปฏิบั ติ หน้ าที่ด้ วยความตั้งใจ ซื่อสัต ย์ สุจริต ไม่แ สวงหาผลประโยชน์ ที่มิ ควรได้สาหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทากับบริษัท

หน้า 31

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)

1.2.10 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
1.2.11 ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิ
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยไม่ น าทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ า วไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ
บุคคลภายนอก
2.2 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชารุดหรือนาไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชน
พึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
2.3 ดาเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
2.4 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน การ
ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็นการ
ละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
2.5 ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นามาซึ่งความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริษัท
2.6 เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
2.7 ไม่นาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษั ทไปทาซ้า ดัดแปลงหรือกระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
2.8 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนาไปสู่การละเมิด
สิทธิหรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2.9 ดู แลให้ มี การจัดเก็ บเอกสารที่ สาคั ญ ของบริษั ท ให้ ครบถ้ วนตามเวลาที่ กฎหมาย หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทาลายด้วยวิธีที่
เหมาะสม
3. การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบ
เรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็น
ปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทาให้เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2) บริษั ทจะเก็บข้ อมูลที่ เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ และค านึ งถึ งความปลอดภั ยของผู้ร้องเรียน โดย
กาหนดมาตรการคุ้ม ครองผู้ร้องเรีย นที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับ ความ
คุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่ง
งาน และเลิกจ้าง เป็นต้น
4. การวินิจฉัยข้ อสงสัย
ผู้บังคับ บัญ ชามีห น้าที่รับผิด ชอบและให้ค าแนะนาแก่ผู้ใต้ บังคับ บั ญ ชา เพื่ อให้ รับทราบเข้าใจและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่
สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคาวินิจฉัยของกรรมการ
ผู้อานวยการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
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