9. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน และถือว่าหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมความส�ำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of
Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดนโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการ
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในก�ำไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นช่องทางส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สามารถใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ จึง
มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด เพื่อส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
(ก) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด)
โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และรายชื่อของ
กรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม
(ข) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการส่งค�ำถามล่วงหน้าพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย
(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเปิดให้เสนอ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาก�ำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในแต่ละปี ล่วงหน้า 3 เดือน
(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
(จ) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลง
มติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
(ฉ) ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถามแสดงความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม เพือ่ ตอบค�ำถามในทีป่ ระชุมพร้อม
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ทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อน�ำไปพิจารณา หรือด�ำเนินการตามสมควรต่อไป
(ช) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิด
เผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
(ซ) บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
(ฌ) เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม แล้วน�ำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�ำหนด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมีนโยบายที่เพิ่มทาง
เลือกในการประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วง
หน้าในเวลาอันสมควร และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยว
กับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะด�ำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
(ข) พนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ซึง่ จะมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานโดยค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�ำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
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บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น�ำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิด
เผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
(ค) ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่
สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
(ง) คู่ค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม และเสมอภาค สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน และจัดให้มีระบบการควบคุม
ดูแลมิให้มีการน�ำข้อมูลของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามี
ความโปร่งใส และเป็นธรรม
(จ) เจ้าหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการช�ำระคืนหนี้
เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย รวมถึงไม่ผิดเงื่อนไขการช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทางการค้า
(ฉ) คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
(ช) ชุมชนและสังคม
ในฐานะที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตส�ำนึกในบุญคุณของประเทศและความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ
ที่ก�ำหนดในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการ
และช่องทางใน website

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่ง
มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
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ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย
เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลบน website
ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนดในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
(The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสม
ผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษัทฯ
จะจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบ
ริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบ
ด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กร
ต่าง ๆ จึงสามารถน�ำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาและก�ำหนดนโยบายทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จ�ำนวน 5 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน โครงสร้าง
กรรมการดังกล่าวจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
(ข) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร

บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
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ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ สิน้ 6 ท่าน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะบุความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การก�ำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลทีจ่ ะเข้ามาเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ก่อนเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นอกจากนีย้ งั มีบทบาทส�ำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ
(ค) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ
ตลอดจนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็น
ส�ำคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั ฯ และ
ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
(ง) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมถึงข้อ
บังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีก�ำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละท่านทราบก�ำหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ
ก่อนวันประชุม
จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะเป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ และลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
(จ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลนั้นจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล
โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 86 ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 90 และ
ปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 95.77 ตามล�ำดับ
(ฉ) ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า
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จะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทน
จูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการก�ำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ช) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้
ความรูอ้ าจกระท�ำเป็นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการอบรมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” โดย คุณยุทธ
วรฉัตรธาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องก�ำกับให้กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และ
ตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจทีส่ จุ ริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม
(2)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) บริษทั จัดให้มแี นวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกใน
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการก�ำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้อง
เรียนไปยังผู้บังคับบัญชา ส�ำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการ
บริษัท โดยบริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจ�ำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและ
เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง
เรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจก�ำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษ
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หากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะ
ได้รับการบรรเทาความเสียหายและหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไก
การบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจ�ำหน่าย เพื่อ
ให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซือ้ สินค้าจากผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ซึง่ หากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอนั ควร หรือ กระท�ำ
การใด ๆ ทีท่ ำ� ให้ขาดความอิสระในการปฏิบตั งิ าน พนักงานผูน้ นั้ อาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระท�ำการทุจริต ซึง่ จะถูกลงโทษ
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอด
จนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาค
ซึ่งจะสร้างงาน และรายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว
(4)

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริงตามความต้องการและความ
เหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) กลุม่ บริษทั ฯ แบ่งกลุม่ พนักงานส�ำหรับการพัฒนาออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงาน
โรงงาน และพนักงานกลุม่ สนับสนุน โดยจัดการอบรมความรูแ้ ละความสามารถให้กบั พนักงานแต่ละกลุม่ ตามความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงาน
(2) กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท�ำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน และจัด
ระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน�้ำสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้อง
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย
(3) กลุ่มบริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความเป็นธรรมส�ำหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่
รวมทั้งการก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของต�ำแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติ
งานเป็นส�ำคัญ
(5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาด
และปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
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ควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในระดับสากล และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน
ISO 22000 แล้ว
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการก�ำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบ�ำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้างนิติบุคคลภายนอก เข้ามาดูแลจัดการสิ่งปฏิกูล
โดยพนักงานของบริษทั ฯ จะจัดเก็บสิง่ ปฏิกลู ในสถานทีท่ เี่ ตรียมไว้ จากนัน้ นิตบิ คุ คลดังกล่าวจะมีการน�ำสิง่ ปฏิกลู ออกไปทิง้ นอกโรงงาน
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน�ำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงาน
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(2) กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับ
เสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน�้ำ และอากาศ และจัดท�ำเป็นรายงานการตรวจคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้คนพึ่งตนเอง ซึ่งที่
ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (DC) เพื่อด�ำเนินธุรกิจในส่วนของหน่วยรถ
กระจายสินค้า (Cash Van) นั้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ซึ่ง
ในปี 2559 ที่ผ่านมา DCM เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 31 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยในแต่ละศูนย์กระจายสินค้า สามารถ
สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน 20-30 ต�ำแหน่ง
บริษทั จัดให้มแี นวทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการก
ระท�ำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ที่ info@carabao.co.th หรือส่งจดหมายมา
ที่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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