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11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

การกํากับดูแลกิจการ

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตระหนักและใหค วามสํา คัญ ต อ ระบบการบริหารจัดการที่มีป ระสิท ธิภาพ โปรง ใส และ
สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่เกี่ยวของและสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บมจ. ไทยฟูดส กรุปจึงไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการ
ปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบ
มจ. ไทยฟูดส กรุป ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป
2555 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บมจ. ไทยฟูดส กรุปไดใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว ไม
กระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ
การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวขางตน บมจ. ไทยฟูดส กรุป ยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เปนการ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1)

เปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม ใหเขารวมประชุมผูถือหุน

(2)

มีการใหขอมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุมและจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัท

(3)

อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละเวน
การกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสในการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพื่อออกเสียงลง
มติไมควรมีวิธีที่ยุงยากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนมีความสะดวกตอการเดินทาง เปนตน

(4)

ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
กอนวันประชุมโดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับ
การนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบน
website ของบมจ. ไทยฟูดสกรุป ดวย

(5)

สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได
โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
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(6)

สงเสริมใหกรรมการรวมทั้งผูบริหารทุกคนของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อตอบขอซักถามของผูถือ
หุน

(7)

จัดใหมีการลงมติที่ประชุมผูถือหุนสําหรับแตละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระการ
แตงตั้งกรรมการ

(8)

จะดําเนินการใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุ น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา

(9)

จะสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม

(10)

จัดใหรายงานการประชุมผูถือหุนมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่
ประชุมทราบก อนดําเนินการประชุมรวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือ หุน ตั้งประเด็นหรือ ซักถามและบัน ทึก
คําถามคําตอบผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวยคัดคานหรืองดออกเสียงอยางไร
รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย

(11)

เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
ในวันทําการถัดไปบน website ของบมจ. ไทยฟูดส กรุป และ website ของตลาดหลักทรัพยฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายจัดการใหผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารหรือ
ทั้งผูถือหุนรายใหญ และทั้งผูถือหุนรายยอย รวมทั้งผูถือหุนตางชาติไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม โดยมีแนว
ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)

สงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนโดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ
และเผยแพรผานทาง website ของบมจ. ไทยฟูดส กรุป อยางนอย 14 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุน
และเผยแพรพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่เปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2)

แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆที่ใชในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมทั้งสิทธิการออก
เสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน

(3)

กําหนดหลักเกณฑในการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
ใหชัดเจนเปนการลวงหนาเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่
ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไมนอกจากนี้ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปน
การล ว งหน า โดยไม จํ า เป น โดยเฉพาะวาระสํ า คั ญ ที่ ผู ถื อ หุ น ต อ งใช เ วลาในการศึ ก ษาข อ มู ล ก อ น
การตัดสินใจ

(4)

กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
โดยสามารถเสนอชื่อผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ

(5)

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
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(6)

กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสง
รายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํารวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป

(7)

กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบเปนลายลักษณอักษรและแจง
แนวทางดังกลาวใหทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปและ
เปนเวลา24ชั่วโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปดเผย

(8)

กํา หนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสีย อยางนอ ยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบัน ทึก ไวใ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจ
ทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระควรงดเวนจากการมีสวนรวมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บมจ. ไทยฟูดส กรุปตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนได
เสียภายในไดแกผูถือหุนผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกเชนลูกคาเจาหนี้คูคาคูแขงภาครัฐ
สังคมชุมชนเปนตนโดยบมจ. ไทยฟูดส กรุปตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทดังนั้นบมจ. ไทยฟูดส กรุปจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดีและจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียนอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจของบมจ. ไทยฟูดส กรุปยังไดคํา นึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายตาม
แนวทางดังตอไปนี้
(1)

นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน

บมจ. ไทยฟูดส กรุปตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่
มี คุ ณ ค า ยิ่ ง จึ ง เป น นโยบายของบมจ. ไทยฟู ด ส กรุ ป ที่ จ ะให ก ารปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานอย า งเป น ธรรมทั้ ง ในด า นโอกาส
ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว บมจ. ไทยฟูดส กรุปจึง
มีหลักปฏิบัติดังนี้
1)

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน

2)

ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให
ความสําคัญในดานการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

3)

ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน

4)

ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานใหพรอมรองรับการเติบโตขององคกร

5)

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
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(2)

นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน

บมจ. ไทยฟูดส กรุประลึกอยูเสมอวาผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และบมจ. ไทยฟูดส กรุปมีหนาที่สราง
มูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้

(3)

1)

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนโดยรวม

2)

นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง

3)

หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผย
ตอสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้

(4)

1)

จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต และการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพที่ดีใหแก
ลูกคา รวมถึงใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาใหทันสมัยอยูเสมอ

2)

จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด และดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเอาใจใส และสม่ําเสมอ

3)

จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลรักษาขอมูลความลับของลูกคาเสมือนเปนความลับของบริษัท และ
ไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคาและ/หรือ เจาหนี้

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ทุกฝายอยางเปนธรรม ซื่อสัตย
และไมเอารัดเอาเปรียบคูคาโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสอง
ฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การเจรจาแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธ
ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1)

ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้

2)

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไว กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได จะรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
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(5)

นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับ
ทางการคาของคูแขงขันดวยวิธีฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้

(6)

1)

ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

2)

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

3)

ไมกระทําโดยเจตนาเพื่อทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางเสื่อมเสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติตอสังคมและ/หรือ ชุมชน

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน โดยบมจ. ไทยฟูดส กรุปจะมุงมั่น
ในการพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเปนที่ที่บริษัทตั้งอยูใหมีคุณภาพดีขึ้นพรอมๆ กับ
การเติบโตของบริษัท
(7)

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เสริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการของบมจ. ไทยฟูดส กรุปใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งขอมูล
ทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตองครบถวนทันเวลาและโปรงใสตามหลักเกณฑของสํานักงานกลต.
และตลาดหลักทรัพยฯตลอดจนขอมูลอื่นๆที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทดังนี้
(1)

มีกลไกที่จะดูแลใหมั่นใจไดวารายงานที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอ
การตัดสินใจของนักลงทุน

(2)

คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายอื่นๆ เชน นโยบาย
ดานการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมที่ไดใหความเห็นชอบไว
โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
ของ
ได พ ร อ มด ว ยเหตุผ ล โดยรายงานผ า นช อ งทางตา งๆ เช น รายงานประจํ า ป และ website
บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนตน

(3)

คณะกรรมการจะเปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป

(4)

ดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวดวย
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(5)

เปดเผยบทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม และ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึง
การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป

(6)

เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ และผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึงภาระหนาที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะคน รวมทั้ ง รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของค า ตอบแทนด ว ย ทั้ ง นี้ จํ า นวนเงิ น
คาตอบแทนที่เปดเผย ควรรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของ
บริษัทยอย และคาตอบแทนผูสอบบัญชีดวย

(7)

นอกจากการเผยแพรขอมู ลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพ ยฯ แบบแสดง
รายการขอ มูลประจํ า ป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป แ ลว คณะกรรมการจะพิจารณาใหมีก าร
เป ด เ ผ ย ข อ มู ล ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ละ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ผ า น ท า ง ช อ ง ท า ง อื่ น ด ว ย เ ช น website
ของบมจ. ไทยฟูดส กรุป พรอมทั้งจะนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

1.1

คณะกรรมการของบมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 คน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสํานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการของบมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนผูทรงคุณวุฒิทั้งดานธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่ง
เกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยบมจ. ไทยฟูดส กรุป มีคณะกรรมการชุดยอยอีก 4ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.3 การจัดการและการ
กํากับดูแลกิจการ –10. โครงสรางการจัดการ –10.1 คณะกรรมการ”

1.2

ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบตางกัน คณะกรรมการไดกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการประธานเจาหนาที่
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน และมีการปองกันไมใหคนใดคน
หนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด

1.3

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ
ตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติห นา ที่ในการดูแ ลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2.

การประชุมคณะกรรมการ

2.1

บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอสําหรับรอบระยะเวลา 1 ป
อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ทุกทานใหความสําคัญ โดยจะเขารวมประชุมทุกครั้ง เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนบมจ. ไทยฟูดส กรุป ได
จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่กําหนดวาระชัดเจนลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการมี
เวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
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2.2

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการทุกทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผยและเปน
อิ ส ระ มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรและจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ า น
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได นอกจากนี้ ในบาง
วาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชน
เพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของและจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2.3

ประธานกรรมการ เปนผูพิจารณาเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกทานมี
ความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม

2.4

คณะกรรมการมีสิทธิเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการบริษัท
หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนดและในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการ
อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเปนคาใชจายบริษัท

2.5

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมากเปนหลักโดยใหกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียงโดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้นถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

2.6

ในการประชุมแตละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดเขารวมประชุมดวยโดยเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุมและจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองโดยเสนอใหที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปรวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมตางๆเพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง

3.

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

3.1

จัดใหคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
ประสบการณ ภาระหน า ที่ ข อบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability
and
Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่ม
ที่เหมาะสมดวย

3.2

จั ด ให ค า ตอบแทนของกรรมการผู จั ด การและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจู ง ใจจะสอดคล อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารแต ล ะคนและต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนที่ผูถือหุนไดรับ

3.3

กรรมการที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห ารทั้ ง หมดหรื อ คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะเป น ผู ป ระเมิ น ผล
กรรมการและผูบริหารเปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหาร โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการและผูบริหารตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่ง
รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว
การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินขางตนใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ
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11.2

4.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

4.1

สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใช
บริการของสถาบันภายนอก

4.2

ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ใหแกกรรมการใหม

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
โดยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัตินโยบาย และการอนุมัติและการแกไข
แผนงบประมาณประจําป ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติและแกไขแผนธุรกิจ
ในสวนของการอนุมัติการลงทุนในโครงการตาง ๆ หรือมูลคาของการโอนสิทธิเหนือสินทรัพยที่มากกวา 3 ป และ
การอนุมัติรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร อยางไรก็ดี อํานาจอนุมัติดังกลาวจะขึ้นอยูกับขนาดของรายการ
ตาง ๆ ขางตน โดยที่ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติธุรกรรมขางตนที่มีมูลคาไมเกินกวารอยละ 15 ของมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติธุรกรรมดังกลาวที่มีมูลคาไมเกินกวา
รอยละ 10 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
นอกจากนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ยังไดกําหนดอํานาจอนุมัติตางๆ กอนการเขาทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับสัญญา
ทางการเงิน อาทิเชน คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการเขาทําธุรกรรมดังนี้ (ก) การเปดบัญชีธนาคาร (ข) การเขาทํา
สัญญาวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ ประเภท Non-funding เชน หนังสือค้ําประกัน (ค) การเขาทําสัญญาวงเงินสินเชื่อประเภท
Funding เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน สัญญาเงินกูและสินเชื่อเพื่อการนําเขาซึ่งมีมูลคาไมเกินกวา 500 ลานบาท และ (ง) การลง
นามในฐานะผูค้ําประกันสําหรับบริษัทในเครือซึ่งมีวงเงินค้ําประกันไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป สําหรับคณะกรรมการบริษัทจะมีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญาวงเงินสินเชื่อประเภท Funding และ
การเขาค้ําประกันสําหรับบริษัทในเครือของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดโดยไมจํากัดวงเงิน สําหรับประธานเจาหนาที่บริหารของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป นั้น มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลงที่เปนธุรกิจปกติของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ได
และกรรมการผูจัดการของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลงที่เปนธุรกิจปกติ
ดังกลาวไดในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีวาระการดํารงตําแหนงและขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการแตละชุด ดังนี้
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11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาว กรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต

2.

พิ จ ารณากํ า หนดรายละเอี ย ดและให ค วามเห็ น ชอบ วิ สั ย ทั ศ น กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ
นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย
ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการจัดทํา

3.

กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธาน
เจาหนาที่บริหารกรรมการผูจัดการ ฝายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

4.

ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให เ ป น ไปตามแผนการดํ า เนิ น งานและ
งบประมาณของบริษัท

5.

กํากับ ดูแล สอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินที่โปรงใส ถูกตอง เพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และดานการเงิน

6.

จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.

พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการคั ด เลื อ กและเสนอแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละพิ จ ารณาค า ตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ
ประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.

จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับ
ใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกกลุมดวยความเปนธรรม

9.

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม )พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
และพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระ และการกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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10.

แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรร
หาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนหรื อ คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ใดและกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

11.

พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได

12.

พิจารณาแตงตั้งผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรื อ คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และเลขานุ ก ารบริ ษั ท รวมทั้ ง พิ จ ารณากํ า หนดคา ตอบแทนของ
ผูบริหารดังกลาวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

13.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14.

สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น

15.

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปกปองผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการ
ดํารงตําแหนงดังกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการ
เลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

2.

สอบทานให บ ริ ษั ท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสม เพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและ
ครบถวน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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6.

จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
-

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

-

ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

-

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน

-

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
และ

-

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดํา เนินงานของบริษัทให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9.

ทบทวนและเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่เห็นสมควร

10.

ทบทวนขอบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง
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ทั้งนี้ นายเวทย นุชเจริญและนายสมชัย บุญนําศิริเปนผูที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน
เพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ทั้งนี้ นายเวทย นุชเจริญจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและนายสมชัย บุญนําศิริ จบการศึกษา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก Victoria University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุป จํากัด (มหาชน)
11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาว กรรมการบริหารที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

พิจารณาและจัดทํานโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน
และงบประมาณของบริษัทโดยพิจารณาถึงปจจัยทางธุรกิจอยางเหมาะสม เพื่อนําเสนอและขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวน
การใชงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ

2.

กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ
เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อตอสภาพธุรกิจ พรอมใหคําปรึกษา
แนะนํา การบริหารจัดการแกผูบริหารระดับสูง

3.

กําหนดโครงสรางองคกรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท การแตงตั้งโยกยายผูบริหารของ
แตละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสรางผูบริหารทดแทน รวมถึงแผนงานดานกําลังคนและ
การกําหนดหลักเกณฑการจายผลตอบแทน และหลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหาร

4.

ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการใหม และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัท ลงทุน
หรื อ ร ว มลงทุ น กั บ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ องค ก รทางธุ ร กิ จ อื่ น ใด ในรู ป แบบที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช
จายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และ/
หรือตามขอบังคับบริษัท

5.

ติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาของโครงการลงทุนของแตละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริษัททราบ

6.

พิจารณาและใหขอเสนอแนะหรือความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการขอเสนอหรือการเขา
ทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมี
ความจําเปน และเกินกวาวงเงินที่ไดกําหนดไวและ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของหรือขอบังคับ
บริษัท กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ
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7.

พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ
จํ า นํ า จํ า นอง ค้ํ า ประกั น และการอื่ น รวมถึ ง การซื้ อ ขายและจดทะเบี ย นกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ใดๆ ตาม
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเขาทํานิติกรรมสัญญา ยื่นคํา
ขอ/คําเสนอ ติ ดตอ ทํานิติกรรมกับสวนราชการ เพื่อ ใหไ ด มาซึ่ง สิทธิตางๆ ของบริษัท และ/หรือ การ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือที่กฎหมายและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับบริษัท

8.

พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
การดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

9.

แตงตั้งและ/หรือมอบหมายใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทําการใดๆ ที่
อยู ภ ายในขอบอํ า นาจของคณะกรรรมการบริ ห าร ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร โดยที่
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได

10.

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

11.

พิจารณาและอนุมัติคูมืออํานาจดําเนินการ เพื่อใหผูที่ไดรับแตงตั้งและ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบและอํานาจของตนเอง และเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐาน
อางอิง และเปนไปตามขั้นตอนอยางมีระบบ

11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้
เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับ
การเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1.

พิจารณานําเสนอโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ

2.

พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนง
กรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่ตําแหนงวางลง
เนื่องจากครบวาระ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีอื่นๆ

3.

เสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการยอยชุดตางๆ ของบริษัทฯ

4.

พิจารณากลั่น กรองผูที่ เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารระดั บสูงของบริษัท ฯ ซึ่งไดแก ประธาน
กรรมการบริหาร ในกรณีที่มีตําแหนงดังกลาววางลง

5.

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ

สวนที่ 2.3.11 หนา 13

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
6.

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ใหมี
ความเหมาะสม

7.

พิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

8.

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

9.

พิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป ข องกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง
คาเบี้ยประชุม โบนัสประจําป สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ โดยนําเสนอคาตอบแทนตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ

11.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระ
การดํารงตําแหนงดังกลาว กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงไดอีก
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของ
บริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2.

กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธและ
เปาหมายในการดําเนินงาน รวมถึงสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

3.

กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบริษัทฯ
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

4.

พิจารณารายงานความเสี่ยงจากฝายบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญในระดับองคกร
รวมถึงใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม

5.

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญตอองคกร ในกรณี
ที่ มี ป จ จั ย หรื อ เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ฯ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ งรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

6.

ประสานงานกั บคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ขอ มูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สํา คั ญ
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบนําไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

7.

สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ

สวนที่ 2.3.11 หนา 14

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

8.

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

9.

ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

11.2.6 ประธานเจาหนาที่บริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

11.3

1.

กําหนดนโยบาย กลยุทธ โครงสราง และอํานาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนงบประมาณประจําปตามที่ฝายบริหารนําเสนอ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ

2.

ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.

เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของ และ
เปนประโยชนตอบริษัทฯ

5.

พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงาน
ตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น

6.

อํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการ ปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชน
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร

7.

มอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

8.

อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ และเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

9.

มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทยอย และฝายงานตาง ๆ ในบริษัทฯ

10.

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนคราว ๆ ไป

การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

11.3.1 กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยฟูดส กรุปกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทฯใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน
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หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเปนไปตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติ
ของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดย
กรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามา
ดํา รงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขา มาเปนกรรมการแทนจะอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลือ อยูข อง
กรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1.

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

2.

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพยทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯหรือบริษัทยอย

4.

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตนรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตออกและ
เสนอขายหลักทรัพย

5.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย
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6.

ไมเปนหรื อ เคยเปนผูใ หบ ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการใหบริ การเปน ที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึก ษาทางการเงิ น ซึ่ง ได รับ คา บริ การเกิน กวา 2 ล า นบาทต อ ปจ ากบริ ษัท ฯบริ ษัท ใหญ บริษั ท ยอ ย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือ หุน สวนของผูใ หบ ริการทางวิชาชีพ นั้น ดว ย เวนแตจ ะไดพนจากการมีลักษณะดังกลา ว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย

7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

8.

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย

9.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

10.

ไมเ ปน กรรมการที่ไ ด รับ มอบหมายจากคณะกรรมการใหตัด สิน ใจในการดํ า เนิ น กิจ การของบริ ษัท ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ และผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ

11.

ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ วันสิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบมจ. ไทยฟูดส กรุป

11.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด
การสรรหากรรมการ
ในการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2
ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปนผูเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหได
กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ
จากนั้นจะนําเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเปนผูเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑตอไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึง
ได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ โดยจะต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯเป น อย า งดี ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอชื่อกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
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การแตงตั้งกรรมการมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถือวาผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2)

ในการลงคะแนนเสียงเลือ กตั้งกรรมการ ผูถือ หุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้ งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3)

บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
การสรรหาผูบริหารสูงสุด
ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหน งประธานเจาหนาที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการคณะ
กรรมการบริห ารจะเปน ผูพิจ ารณาเบื้อ งตน ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว น เหมาะสม มีค วามรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบมจ. ไทยฟูดส กรุป และเขาใจธุรกิจของบมจ.
ไทยฟูดส กรุปเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดไวได และ
นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
11.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยนั้น บริษัทฯ ไดสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอย
ซึ่งบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกลาวและไมมีผลประโยชนขัดแยงในทางธุรกิจ
โดยผูแทนดังกลาวจะตองบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
และตามกฎเกณฑและระเบียบตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายของบริษัทยอยที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้บริษัทฯ จะติดตามอยางใกลชิดถึงผลประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจดังกลาวและนําเสนอผล
การวิเคราะหรวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมหรือกิจการที่
ควบคุมรวมกันนั้นๆเพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือปรับปรุงสงเสริมใหธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม
หรือกิจการที่ควบคุมรวมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางตอเนื่องตอไป
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11.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษรในคูมือนโยบายการใชขอมูลภายในของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซึ่งจะมอบใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานเมื่อแรกเขาทํางาน โดยสรุปนโยบายที่สําคัญดังนี้
(1)

บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เกี่ยวกับหนาที่ใน
การรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯโดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย รวมทั้ง
การรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย

(2)

ใหกรรมการและผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทํา
และเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุปตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง
พ.ร.บ. หลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก บมจ. ไทยฟูดส กรุปในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.

(3)

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใน
ชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวา
บริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผู
ดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา งด
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอน
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแก
สาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บริษัทฯกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต
การตั ก เตื อ นเป น หนั ง สื อ ตั ด ค า จ า ง พั ก งานชั่ ว คราวโดยไม ไ ด รั บ ค า จ า ง หรื อ ให อ อกจากงาน
ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

(4)

ห า มมิ ใ ห ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ใช ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ห รื อ อาจมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนได
ลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให
บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้ง
ทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และ
ไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผย
เพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
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(5)

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ลาออก
แลว เปดเผยขอมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูลความลับของคูคาของบริษัทฯ ที่ตน
ไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ใหบุคคลภายนอกรับทราบ แมวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทําให
เกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ และคูคาของบริษัทฯ

(6)

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯหรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่เก็บรักษา
ความลั บ และ/หรื อ ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ และมี ห น า ที่ ใ นการใช ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ประโยชนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทานั้น ทั้งนี้ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
นํา ความลั บ และ/หรื อ ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯไปใช ป ระโยชน ใ หแ ก บ ริ ษัท อื่ น ที่ ต นเองเปน ผู ถื อ หุ น
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง

ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว
11.6

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีของบมจ. ไทยฟูดส กรุป คือ
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด สําหรับการสอบบัญชี(Audit Fee) เปนจํานวนเงินเทากับ 4.08 ลานบาท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุ ญาตจากสํา นักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทน (Audit Fee) เปนจํานวน 6.5 ลานบาท สําหรับ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย ในประเทศไทย จํานวน 9 บริษัท และจํานวนเงิน 785,046.0 บาทตอป สําหรับบริษัท
ยอยที่ดําเนินการในประเทศเวียดนาม จํานวน 1 บริษัท (ซึ่งไดแตงตั้งPricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited เปนผู
ตรวจสอบบัญชี)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อทําหนาที่สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยอีกจํานวน 9 บริษัท เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยกําหนดคาตอบแทน (Audit Fee) เปนจํานวนเงินไมเกิน 5.931 ลานบาท สําหรับ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย ใน
ประเทศไทย จํานวน 9 บริษัท และจํานวนเงินไมเกิน 23,000 ดอลลารสหรัฐตอป สําหรับบริษัทยอยที่ดําเนินการในประเทศ
เวียดนาม
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดขางตนไมเปนบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
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